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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  20561 

(151)  12/05/2017 

(181)  13/04/2022 

(210)  KS/M/ 2008/254 

(732)  Budweiser Budvar, n.c. Karoliny 

Svetle 4 370 21 Ceske Budejovice Czech 

Republic, CZ 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Budvar 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Të gjitha llojet e birrave   

 

 

 

(111)  20564 

(151)  12/05/2017 

(181)  13/04/2022 

(210)  KS/M/ 2008/257 

(732)  Budweiser Budvar, n.c. Karoliny 

Svetle 4 370 21 Ceske Budejovice Czech 

Republic, CZ 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra të të gjitha llojeve.     

 

 

 

(111)  20562 

(151)  12/05/2017 

(181)  13/04/2022 

(210)  KS/M/ 2008/258 

(732)  Budweiser Budvar, n.c. Karoliny 

Svetle 4 370 21 Ceske Budejovice Czech 

Republic, CZ 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra   
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(111)  20563 

(151)  12/05/2017 

(181)  13/04/2022 

(210)  KS/M/ 2008/261 

(732)  Budweiser Budvar, n.c. Karoliny 

Svetle 4 370 21 Ceske Budejovice Czech 

Republic, CZ 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra të bardha dhe të zeza të çfarëdo grade.    

 

 

 

(111)  21140 

(151)  09/10/2017 

(181)  15/08/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1521 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhet 

Basha, nr. 160, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PEJA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; përzierje te birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo alkolike; birrat me pak 

kalori dhe birrat me pak alkol; piket nga ekstraktet e hops (humulus lupulus); përzierje e 

birrës me lengje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me arom futesh; 

sandy(perzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birres dhe pijeve jo-alkolike; uji mineral; 

uj i pijes; ujrat e tavolines; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; limonada; 

pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të frutave; pijet jo 

alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; pijet jo 

alkolike,shurupet dhe preparatet e tjera për përgaditjen e pijeve   

35   Menagjimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksionit e zyrës; reklamimi; shitja me 

shumicë dhe shitja me pakicë të birrave, uji mineral dhe ujit të gazuara dhe pijeve të tjera jo 

alkolike; surupet dhe preparatet e tjera për përgaditjen pijeve   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tavolines, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje   
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(111)  20649 

(151)  15/06/2017 

(181)  13/06/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2176 

(591)  E kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(732)  "IPKO Telecommunications" L.L.C. 

Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).    

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.    

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 
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zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil).    

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.    

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13   Fishekzjarre.    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).    

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.    

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.    

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.    

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.    

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.    

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.    
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27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;     

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.    

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.    

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.    

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.    

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.    

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.    

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.    

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).    
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(111)  20655 

(151)  16/06/2017 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5128 

(732)  Grether AG Parkstrasse 5, 4102 

Binningen, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  KOSILI 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte për kujdesin e trupit, posaçërisht produkte për pastrim pa sapun për 

foshnje dhe fëmijë të vegjel.   

 

 

 

(111)  20836 

(151)  30/08/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6375 

(732)  FMC Chemical, sprl of Boulevard de 

la Plaine 9, 1050 Bruxelles,, BE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  GALBEN 

 
 

     

 
 

 

(511)  5 mjete dezifenktues;produkte për zhdukjen e dëmtueseve;fungicide, herbicide. 

 

 

 

(111)  21369 

(151)  31/10/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6402 

(732)  Construction Research & Technology 

GmbH Dr.-Albert-Frank-Str.32, Trostberg, 

DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  MASTERFLOW 

 
 

     

 
 

 

(511) 19  materiale ndërtimore jo metalike.   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

16 

 

(111)  21370 

(151)  31/10/2017 

(181)  10/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6827 

(591)  E verdhë, e kaltër dhe e bardhë 

(732)  Lufthansa Systems Aeronautics 

GmbH Flughafen-Bereich West, 60546 

Frankfurt, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver kompjuterik për sektorin e aviacionit   

16   Manuale dhe fleta për aeromautikë   

42   Konsulencë personal për aeronautikë, hulumtim dhe ekspertizë në sektorin e aviacionit, 

zhvillimi dhe freskimi (update) I softverëve kompjuterik, paisja e të dhënave kompjuterike 

për kryerjen e detyrave përgaditore për fluturim   

 

 

 

(111)  21374 

(151)  31/10/2017 

(181)  10/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6866 

(732)  DIVAPHARMA GmbH Motzener Str. 

41 12277 Berlin, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  dolo-angin 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike, produkte mjeksore, veqanërisht tableta për trajtim të 

dhembjes së grykës së shkaktuar nga irritimi I membranës së mukozës   

 

 

 

(111)  20841 

(151)  05/09/2017 

(181)  14/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7065 

(732)  Drustvo za proizvodstvo , trgovija I 

uslugi VIPRO DOOEL (VIPRO DOOLE 

Gevgelija) Monisk pat bb , 1480 Gevgelija 

Maçedoni, MK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  VISAN 
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(511) 29   Pemë dhe perime te kozervuara, ngrira, thara dhe ziera, ajvar, pingjur, djegës, 

perime te pjekura, embëlsira, zele, gjeme, kompote.   

30   Senf; uthull, sose (si melmesa); melmesa.   

32   Ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera alkoolike, pije nga pëmet dhe perimet, lëng 

ftutash dhe lëngje nga perimet.   

 

 

 

(111)  21396 

(151)  31/10/2017 

(181)  14/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7070 

(732)  OUEST ALU Avenu des Sables 

B.P.129, 85501 LES HERBIERS, Frnncë, 

FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  K-LINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Tavolina metalike, kombinim I tavolinave metalike/drurit; elemte te terësishëm 

ose pjes nga alumin dhe legurat e tyre për ndwrtim; kapak, korniza, korniza për dyre, 

rrethoja, tabela dhe pjesv (njësi) plaka për përdorim për mbyllje dhe hapjen e 

ndërtimatarisv siç janë dyer, dritare për tavane, dhe komponete e tyre, i tërë malli-produktet 

e lartë përmendura përbëhen prej pjesëve metalike.   

19   Tavolina jo metalike, kombinim i tavolinave metalike/drurit; korniza për dyer. rrethoja, 

tabela dhe pjesë (njesi) plaka për përdorim për mbyllje dhe hapje e ndertimtarisë siç janë 

dyre, dritare, dritare për tavane, dhe komponete te tyre, i terë malli-produktet e lartë 

përmendura përbeheën prej pjesëve jo metalike.   

37   Sherbimet e ndertimit, riparimit dhe mirëmbajtjes se ndertimtarisë.   

42   Këshillime, keshillim teknik dhe skicim i planeve dhe dizajneve ne fushen e ndertimit.   

 

 

 

(111)  21433 

(151)  01/11/2017 

(181)  25/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7561 

(732)  Baxter Healthcare SA Hertistrasse 2, 

CH-8304 Wallisellen, Kanton, Z¿rich, CH, 

CH 

(740)  Kujtesa Nezaj,  Nena Tereze 29/1 B.4  

10000 Prishtina  Republic of Kosovo 

 
 

(540)  TISSEEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ''Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgaditje sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietale për foshnje dhe pacienta; leukoplaste; materiale për lidhje; material për 

nxjerrjen e dhëmbëve, yndyrë dentale; dezinfektues; herbicide; preparate për shkatërrimin e 
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insekteve.''   

 

 

 

(111)  21406 

(151)  01/11/2017 

(181)  25/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7563 

(732)  Baxter Healthcare SA Hertistrasse 2, 

CH-8304 Wallisellen, Kanton, Z¿rich, CH, 

CH 

(740)  Kujtesa Nezaj Nena Tereze 29/1 B.4  

10000 Prishtina  Republic of Kosovo 

 
 

(540)  TISSUCOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ''Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgaditje sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietale për foshnje dhe pacienta; leukoplaste; materiale për lidhje; material për 

nxjerrjen e dhëmbëve, yndyrë dentale; dezinfektues; herbicide; preparate për shkatërrimin e 

insekteve.''   

 

 

 

(111)  21436 

(151)  01/11/2017 

(181)  05/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7882 

(732)  DF World of Spices GmbH 

Industriestr. 25, 49201 Dissen, Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  OSTMANN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kripë e jodizuar; kripëra romantike; kripë monosodium, kripe sodium; kripe 

potasiumi.   

21   Enë dhe paisje për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjera; matërial për bartjen e 

brushave; artikuj për qellime pastrimi; lesh xhami; xham I përpunuar dhe gjysmë i 

përpunuar (përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari); qelqe, artikuj ngaprocelani dhe 

argjilla (jo të përfshira në klasët tjera); mulli për përdorim shtëpiak dhe që funksionon me 

dorë për erëza të ndryshme, rende (enë kuzhine); makinë për shtypje (paisje për kuzhinë); 

mbajtëse shtëpiake dhe rafte për kutitë e erëzave ( të përfshiera në klasën 21); përziers për 

erëza dhe enë për njëjtat, përzierës për kripë dhe enë për të njejtat, canta për erëza; kapak 

për përziersit dhe enët e erëzave; komplete tryezash; shishe vaji e uthulle për tryezë; 

përziersit të palëvishëm; spërkatës për vaj, preparatet e bazuera në vaj dhe uthull.   

29   Mish, peshk, shpendë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuera, të thara dhe të përgaditura; xhelatinë; marmeladë, kompot; vezë, qumësht dhe 

produkte qumshti; vajëra dhe yndyra të grënshme; mish peshk, xhelatinë nga frutat dhe 

perimet; fruta (konzervuera); fruta dhe perime turshi me vaj, mustard ose shirupe; salsice 
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pikante (të përpunuera), piper i kuq ( të papërpunuera), bimëz frutash dhe perimesh (të 

përpunuara); ullinjë (të konzervuara); ullinjë (të përpunuar) (të mbushura); speca (të 

përpunuara), speca pikantë të kuq (të përpunuar); tranguj tëvegjël; lajthia (të përpunuara); 

gështenja (të konzervuera); pure nga gështenjat; turshi; këpurdha (të konzervuera, të 

ngurura, të thara, të pjekura dhe të ziera); zhardhok këpurdhash (të konzervuera); kremë 

nga zhardhoku i këpurdhave; bimë dhe pjesë të bimëve për qëllime ushqyese (të 

përpunuera); xhelatinë për ushqim; lëngje perimesh për gatim; salcë për sallata (përzierje 

vaj-uthull); vajëra për qëllime ushqimi; herb në vaj; vaj pikant; vaj këpurdhash, vaj herbal, 

vaj frutash, vaj perimesh, vaj kokrrash, vaj hudhërash, vaj nga bërthamat, vaj nga lajthiat, 

vaj nga zhardhoku i këpurdhave; vaj ulliri; salca (përderisa janë të përfshira në klasën 29), 

preparate për bërjen esalcave (përderisa janë të përfshira në klasën 29); brumëra, pure, 

përzirje mishi dhe brumi; ragu; brumëra nga zhardhoku i këpurëdhave; pitë nga mëlcia; 

rezervuar ushqimore; koncentrate për bërjen e salceve dhe supave; preparate për supa, supë, 

konsome, supë, supë me lëng mishi; preparate për përgaditjen e supave, konsomeve dhe 

supës nga lëngu i mishit, përfshirë këtu edhe atë në formë të thatë; produktet të djathit; 

qumsht soja, qumësht kokosi; djath, dhjath tofu; xhel, mermeladë; xhel nga frutat; buding 

dhe ëmbëlsirat e tjera të gatshme (përderisa përfshihen në klasën 29); gjalpë për lyerje; 

përbërës për lyerjen e bukës, veqnërisht të përbëra nga bimët bishtajore, lajthiat e 

procesuera, fruta, fruta ose perimet; shujta e lehta ushqimore, qipsa, petë për mbështjelljen, 

petë e poshtme, tortilla, shjtë e lehtë dhe shujtë e vogël për përdorim para ushqimit, 

veqanërisht e përbërë nga mishi, peshku, frutave të detit dhe mollusku, shpendëve shtëpiake 

dhe të egëra, ekstrakteve të mishit, produkteve tëqumështit, këpurdhave, fruta, perime, 

patate, fasule soje, fruta, lajthia ose fara; shujta të gatshme ose gjysëm të gatshme për 

servim, antipasta (paragjella të ftohta), përzierje të thata për shujtat e gatshme për servim, 

produkte të lëngshme, salca, salata, mbushje dhe përzierje të përbëra nga mishi, peshku, 

frutave të detit dhe mollusk, shpendëve shtëpiake dhe të egra, ekstrakteve të mishit, 

produkteve të qumshtit, këpurdhave fungi, frutave, perimeve, patateve, fasuleve soja, 

frutave, lajthijave apo farave; bukë ushqyese dietale jo mjeksore, tonik dhe shtesa dietale 

për ushqim specifik, në parim të bëra nga karbohidratet, albumeni ose proteinat; të gjithë 

artikujt e lartëpermendura në formë të konzervuar ose në formë të shujtës së gatshme për 

servi, apo shuajtës gjuyysme të gatshme për servim, gjithashtu në formë të ngrier dhe 

ushqimit dietal për qëllime jo-mjeksore.   

30   kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akullpre, mjaltë; melmesë, tharmë, 

peciva pluhur; krypë, mustardë, uthull, salca (përveq për salcave për sallatë); erëza; akull; 

erëza, aromatikë erëzash, kripëra aromatizuese, esenc erëzash, ekstrakte erëzash, herb erëza 

(jo freskëta), herb erëza në vaj, herb të thara, përzierje erëzash, brum me erëza, kripë me 

reëza, shtesa nga erëzat, preparate me erëza; krip për konzervimin e ushqimit; salca nga 

erëzat; salca (përzirje erëzash); përzirje herbash (jo të freskëta); driothëra, gjethe dafine 

(erëza), gjeth tërfili (erëza), xherxhefill (erëza), speca të kuq (erëza), golgungë (erëza), 

shafran,koriander; zarzavate; erëza të konzervuera; natrium për ushqim; shtesa për dru 

sandali (ushqim); shtesa përshije te ushqimit, aromatizues, ekstrakte aromatizuese, erëza, 

përzierje aromatizuesësh, pasta shijëzuese, kripëra aromatizuese, salca shijëzuese, shtesa 

aromatizuese, gatesa shijëzuese për ushqim; piper aromatizues; salca; marinadë; marinadë 

aromatizuese; sheqer me arom, sheqer i vanilës, sheqer vanilje, sheqer -kanellë- përzierje; 

sheqer-erëza-përzirje; kallam sheqer i papërpunuar; shtesa të ngrënshme për ushqime; 
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zbutës për mish (erëza); aromatizues shpleksës për ushqim (përderisa përfshihet në klasën 

30); zbutës për mishëra për qëllime shtëpiake; shtesa me thërrmie buke; lëkuar të mbrojtura 

(ushqimore); aromatizues barishtor dhe esenca për ushqime (përderisa përfshihet në klasën 

30); aromatizues për zierje (përveq vajërave esenciale); shtesa për industrinë e brumërave 

(shtesa për ushqim); pesto (salca); salcë e lëngshme (përderisa përfshihet në klasën 30), 

preparate për pregaditje te shteesave të lëngshme dhe salcave (përderisa përfshihet në 

klasën 30); produkte që pregaditen lehtë (ushqimore) të thara, në formë paste ose të 

lëngshme, të përbëra nga përbërës aromatizues, shtesa teknike për ushqim dhe përbërës 

shijëzues; mish, peshk, brumra nga shpezët shtëpiake ose shpezët e egra; shurup i artë, 

shurup nga panja; salca frutesh; përzierje të thara për salca, salca për sallata (të lënghme ose 

të thara) dhe shtresa ( të lëngshme ose të thara), përderisa përfshihet në klasë 30; dendësues 

salcash; salca, salce domatesh me erëza; majonezë; kaper; fruta kapri; drithëra për 

konsumim nga qenjet njerëzore, drithëra muesil, kuskus, drithëra të bluara (bollgur), 

kacamak, konfeksione pastash; fide orizi; brumëra, brumëra me djath, mish, ose mbushje 

nga perimet; brumëra; koncentrat i tharmës për brumë; copëza buke të thara; përzirje për 

gatim dhe përzirej të gatshe për zierje, duke përfshirë përzierjet me shtesa dhe aroma; 

produkte për bluarje; petë, tortilla; lule tapioke; pudingë dhe deserte të gatshme për ngrënie 

(përderisa përfshihet në klasën 30); preparate për lyerje të bukës, veqanërisht të përbëra nga 

drithëra të preaditura, mjaltë, ëmbëlsirë me përzierje mjalti dhe lajthije ose cokollatë; shtesë 

cokollate; përbërës për rritje të produkteve nga furra; preparate për lirim të brumit; thërmie 

buke; shtesa me nuanca; cokollatë, ëmbëlsirë me përzierje mjalti dhe lajthije, ëmbëlsira; 

preparate të ngjashme me caj për konsumim (të vitaminizuar dhe/ose me aromë të shtuar 

dhe/ose si produkte instante dhe/ose të mineralizuera), caj i ftohtë, pje me ose të cajëra 

barishtore ose cajëra frutash, cajëra barishtore jo- mjekuese; caj kombucha; karamel, ujë 

trëndafili ( shurup trëndafili); brumëra, oriz, shujta të vogla, cips, të mbështjellura, petëza, 

tortilla, shujta të lehta dhe në mes shujtave kryesore, ushqime të gatshme ose gjysëm të 

gatshme, anti pasta, përzierje, pure, përzierjetë thara të gatshme për përdorim, perodukte të 

lëngshme, salca, supa, sallata, mbushje dhe përzierje, të përbëra nga drithërat, pregaditje 

drithërash, orizi, brumëra, aromatizues ose produkte pjekurinash; mbusje për shujtat e 

vogla, cips, mbështjellje, petëza, tortilla ose shujta të lehta të pregadtiura nga artikujt e 

lartë-përmendura; ushqime dietale jo-mjekuese, shtesa dietale dhe tonike për ushqyerje të 

veqantë (përderisa përfshihet në klasën 30); të gjithë artikujt e lartëpermendura gjithashtu 

shujtat e konservuera apo të gatshme - dhe gjysëm të gatshme për konsumim, të ngrira dhe 

ushqyes dietal për qellime jo-mjekuese;   

 

 

 

(111)  21439 

(151)  01/11/2017 

(181)  10/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7991 

(732)  MARTINAVARRO, S.L. Manuel 

Vivanco, 12, 12550 Almazoro (Castellon), 

ES 

(740)  Kujtesa Nezaj Nena Tereze 29/1 B.4 

10000 Prishtina Republic of Kosovo 

(540)  CHICO 
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(511) 29   mish, peshk, shpezë dhe egërsira; ekstrakte të mishit; pemë dhe perime të 

konzervuera, të thara dhe ziera; zhele, gjemë; vezë, qumësht dhe produkte nga qumështi; 

vaj dhe yndyrë për ushqim; produkte të konzervuera nga mishi, peshku, shpezët dhe 

egërsirat, te cilët nuk janë përfshirë në tjera.   

31   produkte dhe farëra bujqësore, kopshtare, dhe pylltarë-malore te cilat nuk janë 

përfshirë në klasë tjera; shtazë të gjalla; pemë dhe perime të freskëta; fara, bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshë; ëmbëltsues.   

39   shërbimet e transportit; paketimi dhe magazinimi i produkteve-mallit; organizimi i 

udhëtimit.   

 

 

 

(111)  20602 

(151)  30/05/2017 

(181)  16/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/8039 

(732)  Fiat Group Marketing & Corporate 

Communication S.p.A., Via Nizza 250, 

10126 Torino, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ALFA ROMEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobile, karoseria për automjete, fshisa për erëpritës, fellne, rrotkapne, 

goma, shirit I sigurimit, galeri (pakn-treger), vollan, dyer për automjete, ulëse, karrige, 

motora dhe rezervoar për derivate të automjeteve, mbrojtës, ram, pjesë për ndrrues të 

shpejtësive, fraksion, frena, amortizator dhe ventil, mbajtës i rrotëve, derivate për 

automjete, qelqi i prapëm, air beg (jastek me ajër), dritare për automjete, rrota, diferenciale   

14   Metale e qmuara dhe lëgurat e tyre dhe produktet nga ato metale ose të mbështjellë me 

ato metale, të cilat nuk janë të përfshira në klasë të tjera; stili të vërteta dhe të rrejshme, 

gurë të çmueshëm; dekorime produkte dhe instrumente kronometrike   

18   Lëkura, imitimi i lëkurës, produkte nga materije të tilla të cilat nuk janë përfshirë 

nëklasë të tjera; lëkura kafshësh; kofera dhe torba; ombrella, ombrella për diell dhe 

shkopinjë për hecje; kamgjik dhe produkte rrypash dhe shale   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë   

28   Lodra dhe lojra; lëndë gjimnastikore dhe sportive të cilat nuk janë përfshirë në klasë të 

tjera; dekorime për bredhin e Kërshëndellave   

35   Publikime dhe reklamime; udhëheqja e punëve komerciale; administrata komerciale; 

punët e zyres   

37   Servisimi, rregullimi dhe mirëmbajtja e automjeteve   
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(111)  21418 

(151)  01/11/2017 

(181)  14/01/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8174 

(732)  ERGO Group AG 40198 Düsseldorf, 

DE 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ERGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e reklamimit; menaxhimi I bizneseve; administrimi I bizneseve; punët 

e zyreve   

36   Sigurime; punët financiare; punët monetare; punët në lidhje me patundshmëritë   

44   Shërbimet mjeksore; shërbimet veterinarike; shërbimet mirëmbajtjes së bukurisë dhe 

higjienës për njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të hortikulturës dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  20513 

(151)  03/05/2017 

(181)  22/04/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8664 

(591)  E bardhë dhe kaltër 

(732)  VALICON, trženjsko svetovanje in 

raziskave d.o.o. Kopitarjeva ulica 2, SI-1000 

Ljubljana, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35 Publicitet, duke përfshirë publicitetin në kohë reale nga një rrjet 

kompjuterik;menaxhim biznesi;funksione zyre;shërbime të multimedias;agjensi 

informacioni tregtar;kërkim të dhënash nga një skedar kompjuterik për të tjerët;përpilim 

informacioni në baza të dhënash kompjuterike;përditësim të materialeve 

publicitarë;sondazhe opinionesh;publikime të teksteve publicitare;përpunim teksti;dhënie 

me qira të hapsirave publicitare;dhënie me qira të kohës për publicitet në median e 

komunikimit dhe në hapsirën multimediale;ndihmë në menaxhim biznsi;kërkime 

biznesi;pyetësorë biznesi;konsulencë profesionale në biznes;konsulencë në organizim 

biznesi;promovim shitjesh për të tjerët;paraqitje mallrash;përgatitje të kolonave 

publicitare;shërbime të lajmeve të shkurtra;grumbullim të materialeve publicitare;agjensi 

publicitare;publicitet radio dhe televiziv;sistemim informacioni në baza të dhënash 

kompjuterike;përpilim statistikash;marrëdhënje me publikun;ekspertë për efikasitet;analiza 

për çmimin e kostos;kërkime në marketing, studime në marketing;menaxhim skedari të 

kompjuterizuar;parashikime ekonomike 

38 Telekomunikacione;ofrim aksesi në baza të dhënash;shërbime telekonference 
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41 Edukim;ofrim kualifikimi;qrgëtim;aktivitete sportive dhe kulturore;informacion në 

edukim;informacion për argëtim;ofrim të publicitetit në kohë reale, jo të 

shkarkueshëm;publikim të librave dhe gazetave elektronikë në kohë reale;publikim 

librash;organizim dhe drejtim konferencash;organizim dhe drejtim kongresesh;organizim 

dhe drejtim simpoziumesh;publikime të teksteve (të ndryshëm nga tekstet publicitare) 

 

 

 

(111)  20750 

(151)  14/08/2017 

(181)  12/05/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8741 

(732)  SCHÄRF COFFEESHOP GMBH Dr. 

Alexander Schärf Platz 1 7100 Neusiedl am 

See, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, pije kafe, çaj, çaj i ftohtë, cajera bimore jo-mjekësore; zëvendësues te 

kafes, zëvendësues te kafes me bazë perimesh, kakao; kakao pije, produkte te kakaos, 

çokollatë, çokollata pije, kafe me qumësht; kakao me qumësht, çokollatë me qumësht 

(pije), aroma te kafes, aroma me baze perimesh për pije, me përjashtim të vajra esenciale, 

essences për qëllime të ushqimit, perfshi esencat eterike dhe vajerat, sirupet aromatizues te 

kafes (si pije).   

43   Shërbimet e ushqimit per te ftuar ne kafene dhe kateteri.   

 

 

 

(111)  21402 

(151)  01/11/2017 

(181)  12/06/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8871 

(300)  587185  05/06/2009  CH 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl, Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,Switzerland  , 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 34   Duhan , i papunuar ose i punuar; prodhimet e duhanit duke përfshi cigare , 

cigaret,(cigarettes), cigarllosa,duhan qe mbështjellët,cigaret, duhan për çibuk(llullë), duhan 

për përtypje, zëvendësim I duhanit (që nuk është për përdorim ne medicinë ); artikuj për 

duhanxhi ,duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre ,filtra për cigare,kutia për duhan, 

fotrolla për cigare dhe taketuke jo nga metalet e qmuara, perzirjet e tyre apo te mbuluar mbi 

te , llulla ,aparati i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak , çibrita.   

 

 

 

(111)  21430 

(151)  01/11/2017 

(181)  20/07/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9042 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  Zaharni izdelia-Varna OOD Zapadna 

Promishlena Zona. 900 Varna, BULGARIA, 

BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe prodhime nga kartoni, që nuk përfshihen në klasat tjera; 

materiale të printuara; material libërlidhës; fotografi; takëm zyrash; adeziv për zyrash ose 

qëllime shtëpiake; material artistësh; furça, brusha artistësh; makina shkrimi dhe artikuj 

zyrash (pos mobilive); materiale për mësimdhënie dhe trajnim (pos aparateve); material 

plastik për paketim (që nuk përfshihen në kalsat tjera); karaktere tipografike; dhe blloqe 

printimi; paketime për produkte ushqimore të bëra nga letra dhe plastika   

29   Mish, peshk, mish shpendësh dhe produkte gjahu; ekstrakte mishi; lajthi dhe fruta të 

konservuara, ngrira, thara, ziera dhe të fërguara; xhemë dhe komposto, zhele; vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore, fruta të veshura me sheqer; 

lëvore të frutave; gjalpë lajthish me çokollatë   

30   Kafe, çaj kakao, shqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; tharm, pluhur për pjekje; 

krip, mustard; uthull, salca, mëlmesa; ekstrakte, jo mjekësore; akull për ëmbëlsira; biskota; 

sheqerka; nafore; produkte pastash shtëpiake; pjekuria; çokollatë dhe produkte çokollate   

 

 

 

(111)  21447 

(151)  01/11/2017 

(181)  24/05/2020 

(210)  KS/M/ 2010/489 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(540)  KAUFLAND 
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë  

 
 

(511) 35   Sherbime per shitje me pakicë, shumicë dhe/ose ndermarrje per porositjen me 

anë te postes,  njiherit edhe perms imternetit dhe/osepermes programit te shitjes perms 

telefonit ne sektorin e ushqimit, produkteve per kenaqesi, pije alkoolike, pije jo 

alkoolike,produkteve te duhanit, produkteve te shendosha ushqimore, produkteve te 

barnatoreve, produkteve kozmetike, produkteve parfymerie, produkteve farmaceutike, 

produkteve ne sektorin e shendetesisë, produkte higjienike, detergjent, mjete per pastrim, 

produkte per amvisni, produkte per kuzhinë, produkte te qelqëta, produkte qeramike, 

produkte te porcelanit,produkte plastike, produkte te rendomta per supermarket per puno-

vet ndertimtari, puno-vet produkte, produkte per kopsht, produkte per ndertimtari, 

produkjte per hobi, automjete, marrjen e automjeteve, shtesa per automjete, bicikleta, 

rezerva per bicikleta, shtesa per bicikleta, kompjutor, shtesa per komjuter, softuer 

komjuterik, produkte elektrike, produkte elektrike, media per xhirim te zerit, media per 

xhirimin e te dhenave, CD-te xhiruara me parë, DVD-a, te xhiruara me parë, pajisje 

multimediale, shtesa multimediale, pajisje telekomunikaconi, makineri, alete, produkteve 

metalike, produkteve te letres, pajisje te zyres, gjera te shtypura, produkte per zyre, 

produkte per punë dore amatere, produkte per dekorim, produkte sezonale, produkte 

solemne, produkte per defrim, dekorim me moto (deviza), produkte shkollore, kamera, 

produkte per kamera, shtesa per kamera, stoli, orë dhe sahata,instrumente muzikore, 

produkte per punimin e kuletave,produkte te lekures dhe shala per kuaj, mobile, produkte 

per mobile, produkte dekorative,pjesë robash, mbathjesh, ruksaq, shtesa, syza dhe size 

mbrojtese, ombredha, çadra te diellit,produkte te tekstikit,tektil amvisnie, shatorre,  

mbulesa nga pelhura per lundrim, produkte per udhetarë, lodra, produkte sportive, rekvizite 

sportive, rekvizita per fitnes, produkte per kohë te lirë, produkte per kamping, ushqim per 

adhurues shtepiak, qirinj, elemente per ndriqim, lendë djegëse; sherbime te grumbullimit te 

produkteve te lartë permendura per personat e tretë me qellim shitjeje; sherbime te 

grumbullimit te produkteve te lartë permendura per personat e tretë me qellim prezentimi; 

sherbimet e prezantimit te produkteve ne media lidhur me shitjen me pakicë; administrimi 

me agjemsionet per import dhe eksport; organizimi i sajmeve dhe /ose  vitrinave per 

qellime ekonomike ose reklamuese; pergaditja dhe realizimi i sajmeve dhe/ose vitrinave per 

qellime zyrtare ose reklamuese; sherbimet e agjensioneve reklamuese; planifikimi i masave 

publikuese-reklamuese; prezentimi  nderrmarjeve ne internet dhe/ose media tjera; publikimi 

i gjerave te shtypura (njeherit ne formë elekttronike) perqellime  publikimi e reklamimit; 

sherbimet e marketingut direkt; sherbimet e publikimit direct-reklamimit; perpunimi i 

reklamave per personat e tretë; publikimi perms emitimit radiofonik dhe.ose televiziv; 

redaktimi i teksteve publikuese; dizajnet e vizatuara per qellime publikimi; marketing; 

publikime; punet e raportit me publikun (PR); on-line (ne linje) kyqja ne rrjetin 

kompjuterik me qellim reklamimi; publikimi perms shpalljeve te derguara; vendosja e 

shpalljeve per personat e tretë; shperndarja e materialit per publikim; zgjerimi i produkteve 

te shpallura per personat e tretë perms internetit; realizimi i teksteve te publikimt; gradimi i 

shitjes per personat e tretë; publikimi i teksteve te shpallura; publikimi perms dergimit; 

distribuimi i materialit publikues (ngjiteseve, pamfletave, gjerave te shtypura, shembujve te 

produkteve); paraqitja  (demonstrimi) i produkteve per qellime publikimi; prezantimi i 
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produkteve dhe sherbimeve; sherbimet e publikimit dhe marketingut; sherbimet e 

hulumtimit te tregut; organizimi dhe realizimi i  ngjarjeve reklamuese; sherbimet e kerkimit 

te sponzorimit; sponzorimi ne  formë publikimi; sherbimet e agjentit per ofrimin e te 

dhenave kontaktuese per qellime publikimi-reklamimi; publikimi-reklamimi ne internet per 

personin e tretë; lizing publikimi i hapesires, duke perfshirë internetin; administrimi afarist; 

administrimi afarist; konzultimi ne administrimin afarist; sherbimet e konsultimit per 

ndermarrjet dhe menaxhmentin; organizimi i konsultimeve per qeshtjet afariste; planifikimi 

dhe./ose mbikëqyerja e zhvillimit te ndermarrjes  ne aspektin e organizimit; zhvillimi i 

konceptit te dobishem per patundeshmeritë me kuptimin e administrimit afarist 

(administrimi me objekte); sigurimi i kuadrit dhe personelit; sigurimi i afarizmit;  

gjetja,(regrutimi) i kuadrit dhe personelit; konsultimi ne punet lidhur me personelin 

;personeli kadrovik dhe administrativ; konsultimi lidhur me administrimin kadrovik dhe 

personelin; organizimi i testeve psikologjike per perzgjedhjen e personelit; kujdesi per te 

punësuarit ne kuptim te punes; punet e zyres; sherbimet e furnizimit per personin e tretë 

(blerja e produkteve dhe/ose sherbimet per ndermasrrjen tjeter); licitimi, njeherit edhe ne 

internet; sigurimi dhe/oselidhja e transakcioneve tregtare (afariste) per personat e tretë, 

njeherit edhe brenda kornizes  gjenerale te afarizmit elektronik; sigurimi i kontratave per 

personat e tretë  lidhur me blerjen dhe shitjen e produkteve  dhe/ose sherbimet  te cilat 

duhet te  jenë te kryera, posaqerisht sigurimi i kontratave telekomunikacioni, kontratave er 

dergimin e sinjalit telefonik, kontraten per sherbimet e riparimit dhe/ose mirëmbajtjes te 

cilat duhen te kryhen, ko ntraten per dergimin e luleve dhe/ose bimëve,kontraten per 

sigurimin e energjisë elektrike; sigurimi i kontratave per personat e tretë per shfrytezimin e 

udhezimeve te ofruara dhe programet e aftesimit; sigurimi i parapagimit per publikim per 

perdsonat e tretë; sigurimi i kontakteve tregtare dhe /ose ekonomike,njeherit edhe ne 

internet; sigurimi i kontakteve afariste; pergaditja e shpenzimeve /analiza e çimeve; 

sherbimet e krahasimit te çmimeve; mbledhja, sistemimi,ruajtja dhe/ose azhurnimi i te 

dhenave ne bazen kompjuterike te te dhenave; administrimi me bazen e te dhenave; 

sherbimet e perpunimit te te dhenave; administrimi i te dhenave; ofrimi i informatave 

dhe/ose konsultimeve per konsumatorë ne qeshtjet e kembimit tregtarë dhe/ose afarizmit 

(keshillimi konsumator); ofrimi i informacioneve ne kembimin tregtarë dhe/ose afarist; 

mbledhja dhe tubimi i  artikujve gazetareske ne një temë; sistemimi i te dhenave ne bazen 

kompjuterike te te dhenave; administrimi dhe/ose mbledhja e te dhenavene bazen 

kompjuterike; perpunimi i porosive afariste; mbledhja dhe ofrimi i çmimeve dhe 

informacione statistikore ne kembimin tregtarë dhe tregti; informimi dhe ofrimi i 

informacioneve lidhur me problemet  e administrimit organizativedhe/ose afarist e lidhur 

me tregtinë me pakicë; informimi dhe ofrimi i informacioneve  per tregjet reklamuese; 

keshillimi me konsumatorë; sherbimet e fotokopjimit; dekorimi i vitrinave; huazimi i 

makinave afariste dhe/ose makinave te zyreve; huazimi i aparateve fotokopjuse; huazimi i 

makinave shitese; huazimi i shtandeve shitese; koncepcione; organizimi dhe/ose realizimi i 

masave per lokim te konsumatoreve dhe lojaliteti konsumatorë; posaçërisht programet per 

dergimin e postes; zbritjet; bonuset dhe/ose shperblimet; udheheqëja me lojërat shperblyese 

dhe/ose garave shperblyese si aktivitete reklamuese; udheheqëja e bonus programevete 

pergjegjësisë se konsumatoreve si program per angazhimin e konsumatorëve me qellime 

reklamuese; aftesimi mi klienteve dhe/ose kujdesi per klientel perms rrugeve te porositjes 

me postë; sherbimet e qendrave thirrese;posaçërisht ndihmesa konsumatoreve perms non-

stop sherbimeve brenda kornizes te perpunimit te porosive afariste; pranimi i pyetësorëve  
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dhe/ose ankesave te clienteles permes telefonit, këshillimi lidhur me organizimin perms 

qendrrave thirrese; administrimi me qendrat thirrese; perpunimi i te dhenave dhe/ose 

administrimi per personat e tretë, posaçërisht ushqimi elektronik i te dhenave; huazimi i 

lizing mobileve dhe pajisjeve per dyqane, te perfshira ne klasen 35, posaçërisht makina te 

zyres dhe pajisje; aparate fotokopjuese, makina te shitjes, sistemet e rregjistrit te arkave, 

arka-kaca, shtande te shitjes, hapesira reklamuese; sherbime te cilat duhet te ndermirren 

perms rrjetit telekomunikativ, posaçërisht sherbimet e sekretaries.   

36   Punet financiare; sigurimi i kontratave per sigurimin, punet financiare; sherbimet lidhur 

me financimin; keshillimet lidhur me sigurimin, financimin dhe pensionimin, mundesimi i 

konsultimit dhe informimit lidhur me punet financiare; ndermarrja e sherbimeve bankare, 

posaqerisht i llogarive rrjedhese, kursimeve, dhe kreditimi sikurse dhe kontratat mbi 

sigurimin; sherbimet e birove keditore dhe financimi lidhur me kreditet  per shitjen me 

shumicë  dhe tregtisë me pakicë; punet lidhur me patundeshmerinë; administrimi me 

patundeshmeri, agjensione per patundeshmeri, huazimi i patundeshmerive, posaqerisht i 

lokaleve per shitje; lizing patundeshmeritë, posaqerisht i hapsirave te shitjes, lizing hapsirat 

dhe tokat; lizing lokacione, ne hapsirat e shitjes; huazimi i hapsirave per zyre; huazimi i 

banesave; administrimi me shtepi; administrimi me patundeshmeri; sherbimet financiare te 

blerjes; dhenja e kartelave telefonike; aplikimi i bonusit dhe/ose programeve shperblyese 

per mbajtjen e interesimit te clienteles me dhenjen e vauçereve dhe kartelave , shenjave me 

lirim dhe/ose kartelave per klientelen me funkcion pagese; huazimi i mediave me bazen e te 

dhenave  te pershtatshme per ruajtjen e bonusit dhe transakcioneve te dhuratave (te 

perfshira ne klasen 36); dhenja e kartelave kreditore, sherbyese ose bonus kartelave  me 

qellim pagese; mbledhja e donacioneve per personat e tretë ose per qellime bemmiresie.   

37   Konstrukcione ndertimtarie; sherbimet e instalimit(sherbimet instaluese); sherbimet e 

riparimit dhe/ose mirëmbajtjes; informacione lidhur me sherbimet e riparimit; harrnimit, 

dhe/oseripertrirjes te pjeseve te rrobave; sherbimet e larjes-pastrimit, dhe/ose zbardhimi te 

rrobave; pastrami i pjeseve te garderobes; pastrami i tepihave dhe çilimave; hekurosja e 

mushemave; pastrami i thatë; instalimi i kompjutereve; dhe/ose sherbimet e mirembajtjes; 

instalimi dhe/ose riparimi i jesive elektrike; instalimi; mirëmbajtja dhe/ose riparimi i 

njesive ftohese ose me ngrirje te thellë; instalimi, mirëmbajtja dhe /ose riparimi i paisjeve 

telekomunikuese, instalimi , mirëmbajtja dhe/ose riparimi i pajisjeve per perpunimin e te 

dhenave, kompjuterve dhe/ ose i njesive periferike kompjuterike; instalimi, mirëmbajtja dhe 

/ose riparimi i paisjeve per zyre; instalimi, mirëmbajtja dhe /ose riparimi i makinerisë; 

prehja e thikave; sherbimet e tapacirit te mobileve; riparimet ne tapacir; sherbimet e 

mveshjes; riparimi i orëve dhe sahatave; sherbimet e riparimit te kepucëve; huazimi i 

makinave per pastrim; instalimi, mirëmbajtja dhe /ose riparimi i sistemit telekomunikativ; 

kompjuterik dhe/ose rrjetit te te dhenave ; huazimi dhe lizing pajisjetper dyqane te perfshira 

ne klasen 37, kryesisht makina per pastrim.   

38   Telekomunikimi; ofrimi i qasjes dhe/ose komunikimi me informacione te ushqyera ne 

bazen e te dhenave perms kompjuterit (kompjuterike) sistemit ne komunikimin interaktiv si 

ndrrim, ne qarqet informative ose sandeket-kutiat e postes elektronike; ofrimi i qasjes ne 

sistemin e porositjes on-line (ne- lidhje); mundesimi i hiper lidhjeve perdonave te tretë; 

sherbimet e teleteksit; komunikimi i porosive; informimi ne leminë e komunikimit; 

konsultimi dhe informimi ne leminë telekomunikimit; ofrimi i informative lidhur me 

telekomunikimin dhe/ose sherbimet telekomunikuese; ofrimi i portalit ne internet; sigurimi 

i muzikes digjitale perms sistemit telekomunikativ; transmetimi i tekstit, lajmeve, 
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informacioneve,  zerit, fotografisë dhe/ose te dhenave perms dergimit elektronik; 

transmetimi i çfaredo porosive ne internet adresen (Web transmetimi i porosive); sigurimi i 

publikimeve elektronike (telekomunikimi); huazimi i aparateve telekomunikative; pajisjeve 

dhe/ose instrumenteve; huazimi i pajisjeve per telekomunikacion dhe/ose transmetimi i 

kerkesave te dhenave dhe porosive; mundesimi i çasjes ne internet dhe rrjetet tjera 

telekomunikative; sigurimi i administrimit me qasjen ne bazen e te dhenave; ofrimi i qasjes 

ne informacionetne internet; mundesimi i qasjes ne te dhenat ne rrjetin kompjuterik; 

sherbimet e mundesimit te qasjes ne ne leminë e telekomunikacionit; lizing dhe huazimi ne 

lidhje me aparatet dhe pajisjet komunikative; sherbimet e agjnsioneve gazetareske; 

posaqerisht mbledhja, analizimi, azhurimi dhe/ose ofrimi i informacioneve; sherbimet ne 

vleren e shtuar; posaçërisht sherbimet lidhur me sherbimet ne rrjet, me rendesi porosi te 

shkurta ose lajmerime ne formen e shkruar ose akustike; konkretisht transmetimi i 

informacioneve lidhur me shkencen, kalendarin e ndodhive, rezultateve sportive, 

publikimeve, shpalljeve  sekrete dhe kontaktuese, garave shperblyese, porosive, ofertat ne 

qastin e fundit, sherbimit e furnizimit me ushqim te shpejtuar, sherbimet e taksive, dhe 

rendin e fluturimit per aeroporte, titujt kryesorë nga ekonomia, politika, mediat, dhe 

telekomunikacioni, nxerrja e numrave loto dh ngjajshem, sherbimet te cilat duhet te jenë te 

ndermarra perms rrjetit te telekomunikimit; posaqerisht drrejtimi i ftesave, lidhjet e 

konferencave; mbledhja dhe/ose sigurimi i informacioneve permes e-maila (postes 

elektronike); telefonisë, faks, telex sherbimet, sherbimet e mbledhjes se porosive dhe/ose 

sherbimet e transmetimit; sherbimet e thirrjeve  me radio dhe/ose sherbimet e postes 

elektronike (e-maila); ofrimi i sherbimeve te bashdyzimit central te rrjetit per komunikimin 

elektronik; lizing dhe huazimi i pajisjeve per dyqanet  te perfshira ne klasen 38, posaçerisht 

aparateve dhe pajisjeve  telekomunikative, pajisje per  telekomunikacion, aparate per 

transmetimin e porosive, faks pajisjet, telefona, telefona  mobil, modema, sete (garnitura) 

per telekomunikim, transmetim, television dhe emitim.   

39   Sherbimet e transportit, ambalazhimit, magazinimi dhe paketimi i produktit; 

magazinimi, paketimi i produktit; dërgimi i paketave, logjistika (e përfshirë në klasën 39), 

sherbimet e pergaditjes se barres-ngarkeses, percjelleja e lokacionit te prodhimin ne 

dergesat per nevoja logjistike; informimi ne qeshtjet lidhur me transportin; ofrimi i 

informacioneve lidhur me magazinimin e produkteve; sigurimi i magazinimit dhe/ose 

ambalazhimi i produkteve; sigurimi i sherbimeve te transportit per udhëtarë dhe/ose 

produkte permes rrugeve tokesore dhe/ose detare, me automjete dhe/ose aeroplan; ofrimi 

dhe/ose sigurimi i sherbimeve te transportit; sherbimeve kirurgjike;organizimi i transportit 

te produkteve;udhetareve dhe/ose udhetareve permes tokes dhe/ose ujit,organizimi dhe/ose 

realizimi i dergesave te produkteve te porositura me postë; transportimi dhe dergimi i 

produkteve me mjete motorike, tren,anije dhe/ose aeroplan; dergimi i luleve;organizimi i 

udhetimeve; sherbimet e agjensionit te udhetimit(te perfshira ne klasen 39); administrimi 

me agjensionin turistik;sherbimet e transportit te turrave;informacione dhe keshillime 

lidhur me udhetimin dhe/ose transportin; informacione ne lemin e turizmit, transportit 

dhe/ose qeshtjeve lidhur me udhetimin;sherbimet e informimit per qarkullim; sherbimet e 

informimit per udhetim, ofrimi i informacioneve per atdhje-vajtjen e aeroplaneve; shitja e 

biletave per udhetimin me aeroplan;udheheqeja dhe/ose organizimi i udhetimeve; 

transportimi i udhetareve me mjete motorike,tren,anije, dhe/ose aeroplan; organizimi, 

udheheqeja,rezervimi dhe/ose realizimi i udhetimeve, pushimeve vjetore,turneve qarkore, 

udhetimet me anije, eskursioneve,shetitjeve njeditore, udhetimeve ne eskurzion dhe/ose 
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turrneve per vizita te qyteteve dhe kryeqyteteve te rendesishme;sherbimet per shoqerimin e 

udhetareve dhe/ose kofereve te tyre; sherbimet e portirit;ofrimi i objekteve per parking 

dhe/ose sherbimet e hapsirave te parkingut;lizing, rezervimet dhe/ose sigurimi i mjeteve 

motorike, rimorkiove,bicikletave; lizing i hapsirave parkingu dhe/ose objekteve 

magazinimi;sherbimet e rezervimit(te perfshira ne klasen 39);rezervimi i biletave te 

aeroplanit,biletave per lundrim dhe/ose trenit;huazimi,lizing dhe/ose çarter(huazim) te 

mjeteve tokesore,aeroplaneve ose anijeve; realizimi i sherbimeve te permendura;lizing 

ftoheseve,lizing kontenjer te ftohjes; lizing i hapsirave magazinimi; lizing I hapsirave te 

parkingut; lizing garazha; huazimi dhe lizing pajisjet per dyqane te shitjes te perfshira ne 

klasen 39, posaçërisht frigorifereve, sistemet perftohje, makinave per ftohje dhe aparateve 

per ftohje, kontenjerve ftohes, paleta per transport dhe magazinim, kontejnerat per transport 

dhe magazinim, automobila (automjete), kolica dore (kolica per blerje), shallter shitjeje, 

rafte per pergaditjen dhe prezantimin(paraqitjen) e produkteve; sherbimet te cilat duhet te 

jenë te kryera perms rrjetit telekomunikues, posaçërisht sherbimet e agjensionit turistik   

40   Sherbimet e perpunimit te materialit;sherbimet e ofrimit te informatave lidhur me 

perpunimin e materialit; sherbimet e foto laboratorisë(te cilat janë perfshirë ne klasen 40); 

sherbimet e zhvillimit te filmave fotografik,pergaditja e shtypit per fotografi;sherbimet e 

perpunimit te fotografive dhe filmave (te cilet janë perfshirë ne klasen 40); sherbimet e 

shtypjes sipas shabllonit; sherbimet e shtypjes;sherbimet e nenvizimit laserik 

(nenvizimit);sherbimet e perpunimit te lekures;sherbimet e perpunimit te letres;sherbiomet 

e kornizimit te fotografive;sherbimet e perpunimit te prerjes se thellë;sherbimet e ofset 

shtypit;sherbimet e perpunimit te rrobave; sherbimet e robaqepsisë;shererbimet e 

perpunimit te pajisjeve te shalave te kuajve; sherbimet e riciklimit te shisheve te 

pijeve;sherbimet e prerjes se çelsave; sherbimet e dhenjes me qera dhe huazimi i pajisjeve 

per blerje te cilat janë p[erfshirë ne klasen 40, e posaçërisht gjenerator,klima pajisje,dhe 

pajisje per ngrohje.   

41   Shërbime arsimore; shërbime të kopshteve për fëmijë(edukimi); kujdesi ndaj  fëmijëve 

(edukimi); sigurimi i sheshit të lojrave nëpër super markete dhe/ose qendrave tregtare; 

shërbimet e informimit lidhur me arsimin; ofrimi i trajnimeve; shërbimet e konferencës, 

ekspozitave ose seminareve(aftesimi profesional);informimi lidhur me trajnimin,  dhe/ose 

defrimin; ofrimi i nformatave on-line (ne linje)  dhe/ose lajmeve ne leminë e aftesimit 

profesional; provimet ne fushen e aftesimit dhe/ose aftesimi; ofrimi i informacioneve lidhur 

me mesimin ne qeshtjet shendetesore dhe/ose fitnesit; defrimit; prezentimi i muzikes; 

informacione per ndodhitë ( argetuese); aktivitetet sportive dhe kulturore; pergaditja dhe 

udheheqja e ndodhive kulturore dhe/ose sportive; pergaditja e shfaqjeve per qellime 

kulturore dhe edukative; organizimi i garave (aftesim ose argetim); publikimi i shtypit 

(njeherit edhe ne formen elektronike), duke eliminuar ate per qellime reklamimi-publikimi; 

organizimi, pergaditja dhe udheheqja e lotarive ose lojerave tjera material- lojerave per 

para; distribuimi i fleteve te lotarisë dhe/ose dokumenteve tjera per pjesëmarrje; lojëra 

elektronike dhe/ose gara –kuize te ofruara perms internetit; pergaditja e lojerave dhe 

garave; organizimi i garave (aftesim, argetim); sherbimet e agjensionit per shitjen e biletave 

(argetim); sherbimet rezervimit (te perfshira ne klasen 41), posaçërisht per ngjharjet 

sportive, shkencore, dhe/ose kulturore; rezervimet e vendeve per ngjarjet argetuese; 

publikimi dhe dhenja e  gjerave te shtypura,librit,gazettes dhe zhurnaleve;huazimi i librit; 

huazimi i shiritave kinematografik; huazimi i zhurnaleve; ofrimi i publikimeve elektronike 

(te perfshira ne klasen 41); shfaqjet muzikore; ofrimi i sherbimeve klubeve te shendetesisë 
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(te perfshira ne klasen 41), ngarkesa, fitnes studime, golf tereni, tenis tereni, objekte per 

kalurim, kopshte te femijve, filmit, dikoteka, muze, hallave te kockes-bastit, kampeve 

sportive dhe/osei parqeve per kohë te lirë; sherbimet e informimit sportiv; informacione 

mbi luna perqet; sherbimet e informimit mbi sportin; informimi mbi rekreacionit; ofrimi 

on-line (ne linje) i lojerave kompjuterike; sherbimet e fotografimit digjital; mbledhja e 

radio-emisioneve dhe/ose programeve televizive; huazimi i pajisjeve per dyqane, audio 

pajisje, radio garnitura, televizive, video kamera, pajisje per lojera elektrike; huazimi I 

pajisjeve sportive dhe/ose fitness; huazimi dhe lizing pajisjet per dyqane te shitjes te 

perfshira ne klasen41,posaqerisht audio pajisjet,garniture radio dhe televizive,video 

kamera, shirita kinematografik,audio dhe video xhirime   

42   Sherbimet shkencore dhe teknike si dhe sherbimet perkatese te kerkimit-hulumtimi dhe 

koncepcionit; sherbimet e analizave industrial dhe hulumtimet; koncepcioni dhe zhvillimi 

kompjuterik dhe hardueri dhe softueri kompjuterik; programimi kompjuterik;perpunimi i te 

dhenave dhe/ose administrimi per tjerë(perfshirë ne klasen 42) posaçërisht administrimi i 

serverit;kopjimi elektronik i te dhenave; dizajnimi grafik, posaçërisht keshillimine fushen e 

formale dhe te dizajnit lidhur me permbajtjen e publikimeve te shtypura ose elektronike; 

krijimi i publikimeve te shtypura ose elektronike;perpunimi digjitali fotografisë(sherbimet 

edizajnimit grafik); azhurimi i internet faqeve;dizajnimi dhe mbajtja e web faqeve per tjerë; 

informimi dhe keshillimi kompjuterik dhe/ose softueri; keshillimi mbi 

pergaditjet;keshillimi ne leminë e kursimit te energjisë elektrike;keshillimi ne lemin e 

mbrojtjes se ambientit;ofrimi I informacioneve meteorologjike; huazimi i kompjuterve dhe 

aparateve per matje;ofrimi I internet platforms; huazimi dhe lizing pajisjet per dyqane te 

shitjes te perfshira ne klasen 42, posaçërisht kompjuterve,softuerit,pajisjet e jashtme 

kompjuterike;sherbimet te cilat duhet te ju ofrohen perms rrjetit telekomunikativ, 

posaçërisht prognoza kohore,   

43   Sherbimet per mundesimin e ushqimit dhe pijeve per musafir; sherbimet e mundesimit 

te strehimit;sherbimet kejtering;sherbimet e agjensioneve turistike;posaçërisht sherbimet e 

rezervimit te fjetjes;sherbimet e restoranteve;rezervimi ose huazimi i hapsires per fjeteje; 

shtepive per pushim ose banesave, rezervimi i vendosjes se perkohëshme,rezervimi i 

hotelit,mundesimi i ushqimit dhe pijeve dhe pije  lidhur me vendosjen e 

perkohëshme;pergaditja e rezervimeve te vendosjes dhe mundesimi i ushqimit dhe pijeve; 

ofrimi i ofertave  te qendrimeve ditore dhe/ose oferta e kujdesit ditorë per femijë;sherbimet 

e kopshtit te femijve  ditore dhe/ose oferta per kujdesin ditorë per femijë; informacione dhe 

keshillime per zierjen; huazimi i dhomave; huazimi i karrikave, tavolinave, pelhures per 

tavolina, gjerave te qelqit, eneve te tavolines, konstrukcioneve bartese ndertimtare, 

shatorreve; huazimi dhe lizing pajisjet per dyqanet shitese te perfshira ne klasen 43, 

posaçërisht mobileve, karrikave, tavolinave, pelhurave te tavolinave, gjerave te qelqeta, 

shatorreve, konstrukcioneve bartese ndertimtare; sherbimet te cilat munden te ofrohen 

perms rrjetit te telekomunikimit, posaçërisht rezervimet hoteliere.   

44   Mbrojtja higjienike dhe kujdesi per bukurinë per njerez dhe kafsh; sherbimet 

medicinale;keshillimi lidhur me ushqimin;ofrimi i informacioneve lidhur mr 

shendetin;sherbimet ne lemin e agrikultures, hortikultures,dhe sherbimet malore; sherbimet 

veterinere; sherbimet e konsultimit lidhur me kopshtarinë; huazimi i pajisjeve per bujqesi   
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(111)  21424 

(151)  01/11/2017 

(181)  25/05/2020 

(210)  KS/M/ 2010/492 

(732)  IM.CO. S.a.s. di PRISCO 

FERDINANDO Centro Direzionale Is. G/5 P 

2 Int. 4 - 80143 - NAPOLI, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  FRACOMINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Roba, kryesisht, rrypa, këmisha dhe fanela me krahë të shkurtër, qorape, brek të 

brendme, kravata, pantollona dhe pantollona të shkurtër, farmerka; robdishan, triko, 

matelet, shalle, doreza, xhaketa, xhamper, pullover, nënkëmishës, pizhame, rroba banjo; 

veshmbathje kryesisht këpucë, çizme, sandaled he pantofla, mbuloja për kokë, kryesisht 

dhe kasketa   

 

 

 

(111)  20748 

(151)  14/08/2017 

(181)  06/07/2020 

(210)  KS/M/ 2010/630 

(732)  Wella GmbH Sulzbacher Straβe 40, 

65824 Schwalbach am Taunus , DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  VELVET AMPLIFIER 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunet, parfumet, vajerat esenciale, preparatet per kujdes te trupit dhe te 

bukurise, losionet per floke, preparatet per higjienen e gojes   

 

 

 

(111)  21141 

(151)  09/10/2017 

(181)  11/03/2021 

(210)  KS/M/ 2011/230 

(732)  HILTON WORLDWIDE HOLDING 

LLP Maple Court Central Park, Reeds 

Crescent Watford WD24 4QQ, UK 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  DOUBLETREE BY HILTON 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime hoteli; shërbime restoranti, furnizimi me ushqim, bari dhe kokteji; 

shërbime të dhënies me qera të banesave; sigurimi i pajisjeve për qëllime të përgjithëshme 
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takimesh, konferencave dhe ekspozitave; sigurimi i banketeve dhe objekteve funksionale 

për raste të veqanta; dhe shërbime rezervimi për akomodim në hotele për të tjerë   

 

 

 

(111)  20954 

(151)  18/09/2017 

(181)  31/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/106 

(732)  "DMTH" SH.P.K. Graqanicë, ndërtesa 

Illyria, Veternik, Prishtinë, KS 

(740)  Ardian Zylfiu  Rr  "A Krasniqi" nr. 7, 

Prishtinë 

 
 

(540)  MONETA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari;rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të 

papërpunuara;plehra organike;përbërje për fikjen e zjarrit;preparate për zbutje dhe 

lidhje;lëndë kimike për ruajtjen e mallrave ushqimore;lëndë rregjëse;ngjitës që përdoren në 

industri. Acetat alumine ,Acetat ,Acetat amilik, Acetat gëlqereje ,Acetat i celulozës, i 

papërpunuar, Acetat plumbi,Acetate,  Acetifikim, Acetilen,Aceton, Acid antranilik, Acid 

arsenic, Acid benzoik, Acid borik për qëllime industriale, Acid citric për qëllime 

industriale, Acid formic, Acid fosforik, Acid galik për prodhim të bojës ,Acid galotanik, 

Acid hidroflorik, Acid hidroklorik, Acid Jodi, Acid karbonic, Acid kolik, Acid kromik, 

Acid laktik, Acid oksalik, Acid oleik, Acid pikrik, Acid pirogalik, Acid pirolinjik uthull 

druri, Acid salicilik, Acid sebacik, Acid stearik, Acid sulfurik, Acid sulfuror, Acid tanik, 

Acid tartarik, Acid tungstik, Acide , Acide me bazë benzeni, Acide mineralesh, Acide 

sulfonike, Acide yndyrore, Acit nitrik, Acit persulfurik, Aditivë Detergjent  për gazolinë 

naftë, Aditivë, kimikate, për fungicide, Aditivë, kimikate, për insekticide, Aditivë, 

kimikate, për karburante motorësh, Aditivë, kimikate, për lubrifikim shpimi në baltra, 

Aditivë Kimikate  për vajra, Aditivë kimikë për fletë metalike, Aerosole Gaz propolent, 

Afishe Ngjitës, Agjentë kimikë në sipërfaqe aktive, Agjentë konservimi birre, Agjentë 

mosngjitës preparate kimike për niseshte të lëngëzuar, Agjentë pakësues për përdorim në 

fotografi, Agjentë për kullimin dhe konservimin e birrës, Agjentë tensioaktivë, Aktinium, 

Akull I thatë  dioksid karboni, Akull i thatë dioksid karboni, Akumulatorë ringarkues Ujë i 

aciduar, Akumulatorë Ujë iacidizuar për ringarkim , Albumen malti, Albuminë e jodizuar , 

Albuminë e jodizuar, Albuminë Malt , Albuminë shtazore lëndë e parë, Albuminë shtazore 

ose bimore, lëndë e parë, Aldehide , Aldehidë amoni, Aldehidë formike për qëllime kimike, 

Aldehidë krotonike, Algarovila material regjës, Alginate  preprate xheli dhe mbushje  

përveç qëllimeve ushqimore, Aliazhe të metaleve Preparate kimike për lehtësim , Alkal i 

avullueshëm amonjakk për qëllime industriale, Alkal, Alkali I avullueshëm  amoniak për 

qëllime Industriale, Alkalin kaustik, Alkaloide , Alkool , Alkool amilik, Alkool druri, 

Alkool druri Preparate distilimi të , Alkool Etil , Alkool etilik, Alkool vinik, Alkoolet e 

kripës, Alkoolet e uthullës acid acetik i holluar, Alum, Alum alumini, Alum amoniaku, 

Alum kromi, Aluminë, Americium, Amoniak , Amoniak alkal i avullueshëm për qëllime 

Industriale, Amoniak anhidrik, amonjakAlkoole të klorurit të amonit, amonjakKlorur 

amoni, Analiza në laboratore Preparate kimike, përveç qellimeve mjekësore ose veterinare, 
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Anhidrid acetik, Anhidride, Antifrizë, Antimon, Argon, Argjilë E zgjerushme  për rritje 

bimësh hidroponike substrate, Argjilë e zgjerushme për rritje bimore hidroponike substrate, 

Argjilë Porcelani , Arsenat plumbi, Arsenate Plumb , Arsenik, Astatin, Bactericide 

Oenological  preparate kimike të përdorur në bërjen e verës, Baktericide enologjike 

preparate kimike të përdorur në bërje vere, Balsam i gurjun gurjon, gurjan për të bërë 

llustër, Banja fiksuese fotografi, Banja tonike fotografi, Banjë galvanizimi, Banjo Fiksimi  

fotografi, Banjo për galvanizim, Banjo Tonim  fotografi, Barishte deti plehra kimike, 

Barium, Bashkues për çimento, Bate për lëkura veshjeje, Bateri Kripra për bateri galvanike 

, Bateri Lëngje për heqjen e sulfateve nga , Bateri Solucione kundër shkumës, Bateri Ujë i 

aciduar për ringarkim , Baza preparate kimike, Bentonite, Benzen Metil , Benzen metilik, 

Benzinë Aditivë pastrues të , Benzol Metil , Benzol metilik, Berkelium, Betone Aglutinantë 

, Betone Lëndë ruajtëse, përveç ngjyrave dhe vajrave, Betoneajrimi kimikate, Bërthama 

Vrer , Bikarbonate sode për qëllime kimike, Bikloride kallaji, Bikromate të kaliumit, 

Bikromate të sodës, Bismut, Blozë drithi Preparate kimike për parandalim , Blozë për 

qëllime industriale dhe bujqësore, Bojra metali Kripra, Bojra Tretësa, Bokside, Boraks, 

Brominë për qëllime kimike, Brumë Letër , Brumë letre, Bujqësi Plehrues organik, 

Celulozë, Celulozë Acetate të , papërpunuar, Celulozë derivative kimikate, Cerium, 

Cezium, Cianamide kalçiumi plehra kimike, Cianide prussiates, Cyanotyping Solucione, 

Cymene, Defoliante, Dekarbonizues motorash Preparate kimike , Dekstrinë madhësie, 

Derivate benzeni, Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit, Detergjentë aditivë 

për petrol Benzinë, Diastazë për qëllime industriale, Dioksalat kaliumi, Diokside 

manganezi, Diokside të hidrogjenit, Diokside të titanit për qëllime industriale, Diokside 

Titanium  për qëllime industriale, Diokslat Kaliumi , Dispersant Vaj , Dispersante Naftë , 

Dispersione të plastikës, Disprosium, Disqe Preparate ripërtëritëse për fonograf , Dolomite 

për qëllime industriale, Dritare Kimikate kundër zbardhjes, Drithëra Nënproduktet nga 

përpunimi i  për qëllime industriale, Dru Tanin , Dru tanine, Duhan Salcë për përgatitje , 

Dyllë Shartim  për pemë, Dyllë shartimi për pemë, Dhe Diatomake , Dhe i shkrifët, Dhe 

pastrimi për përdorim në industrinë tekstile, Dhe për mbjellje në vazo, Dhe për rritje, Dhera 

Metal , Dhera Të ralla , Elemente gjurmues Preparate të  për bimë, Elemente radioaktivë 

për qëllime shkencore, Elementë kimike Të ndashëm , Elementë kimikë të ndashëm, 

Emulsiferë, Emulsione Fotografikë , Emulsues fotografikë, Enzima për qëllime industriale, 

Erbium, Esencë qymyri, Estere , Estere celuloze për qëllime industriale, Etane, Eter etilik, 

Eter glikolik, Eter Metilik, Eter sulfurik, Etere , Ethere celuloze për qëllime industriale, 

Europium, Fasho kirurgjikale Preparate ngjitës, Fasho preparate lidhje për kirurgji , Fenol 

për qëllime industriale, Fermente për qëllime kimike, Fermente Qumësht  për qëllime 

kimike, Fermente qumështi për qëllime kimike, Fermentim vere Kimikate të përdorur në , 

Fermium, Ferrocianide, Fije mëndafshi, Fijëzim Përbërje, Fiksues ngjyrash për metale, 

Film kinematografik, sensitiv po jo i ekspozuar, Filma radiografikë, të sensitizuar por të 

paekspozuar, Filma rontgen, të sensitizuar por të paekspozuar, Filma Të ndjeshëm , të 

paekspozuar, Filma të sensitizuar, të paekspozuar, Filtra automjeti, Filtra për automobila, 

Filtra për autovetura, Filtra Zgavër peme  pylltari, Fletë kthjellimi Verë , Florinë, Flukse 

Kallaisje , Flukse Saldimi , Flukse saldimi, Fosfatide, Fosfor, Fostafe plehra kimike, 

Fotografi Agjentë pakësuespakësues për përdorim në , Fotografi Preparate kimike për 

përdorim në , Francium, Fruta Hormone për shpejtim pjekje të , Ftohësa, Ftohësa motori 

Preparate kundër nxehjes, Ftohësa për mjete motorike, Ftohësa preparate kundër nxehjes 

për motora , Fungicide Aditivë kimikë , Gadolinium, Galium, Gambier, Gatim Preparate 
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për stimulim  për qëllime industriale, Gaze Mbrojtës  për saldim, Gaze Të ngurtësuar  për 

qëllime industriale, Gaze të qëndrueshëm për qëllime industriale, Gazra mbrojtës për 

saldim, Gettere lëndë kimike aktive, Gëlqere Nitrogjenik  pleh organik, Gëlqere 

nitrogjenike plehrues organik, Gërryes Lëngje ndihmëse për përdorim me , Gliceride, 

Glicerinë për qëllime industriale, Glikol, Glukocide, Glukozë për qëllime industriale, 

Gluten ngjitës, përveç qëllimeve kancelarike ose shtëpiake, Goma ngjitës, përveç qëllimeve 

kancelarike dhe shtëpiake, Gome fshires I lengshem, Gomë arabike për qëllime industriale, 

Gomë Tragacanth  për përdorim në prodhim, Gomë tragakanti për përdorim në prodhim, 

Grafit për qëllime industriale, Graso Preparate për ndarje të , Guano, Gurjun gurjon, gurjan 

Balsam i  për të bërë llustër, Helium, Hi Soda , Hidrat alumini, Hidrate, Hidrate karbonike, 

Hidrazinë, Hidrogjen, Hidroklorate, Hidroksid bariumi, Hidrokside bariumi, Hipoklorite të 

sodës, Hiposulfite, Holmium, Hormone për shpejtim të pjekjes së frutave, Humus, 

Insekticideve Aditivë kimikë, Intensifikues kimikë për kauçuk, Intensifikues kimikë për 

letër, Iterbium, Itrium, Izotope për qëllime Industriale, Jodinë për qëllime industriale, 

Jodinë për qëllime kimike, Jodur alumini, Jodure alkaline për qëllime industriale, Kainite, 

Kalifornium, Kalium, Kamfur, për qëllime industriale, Kaolin, Karbide, Karbide kalçiumi, 

Karbolineum për mbrojtjen e bimëve, Karbon, Karbon i zi për qëllime industriale, Karbon 

për filtra, Karbon shtazor, Karbonat bariumi, Karbonat gëlqereje, Karbonate, Karbonate 

magnezi, Karbone Aktivizuar , Karbone të aktiizuara, Karburant gazor për aerosole, 

Karburant motori Aditivë kimikë, Karburant për pilotaa atomike, Kasiopium lutetium, 

Katalizatorë biokimikë, Katalizatorët, Kateçu, Katran për qëllime kimike, Kaustikë për 

qëllime industriale, Kazeinë për qëllime industriale, Ketone, Këllëfë për porcelane, Këpucë 

Çimento, Kieselgur, Kimikate Bujqësore , përveç fungicideve, herbicideve, insecticideve 

dhe parasiticideve, Kimikate bujqësore, përveç fungicideve, herbicideve, insekticideve dhe 

parasiticide, Kimikate dekarbonizimi motori, Kimikate hidroizolim lëkure, Kimikate 

hidroizolimi Çimento , përveç ngjyrave, Kimikate hidroizolimi Lëkurë , Kimikate 

hidroizolimi Tekstile , kimikate hidroizolimiKimikate hidroizolimi tekstilesh, Kimikate 

industriale, Kimikate Industriale , Kimikate inseminimi lëkure, Kimikate inseminimi 

Lëkurë , Kimikate inseminimi Textile , Kimikate kopshtarie, përveç fungicideve, 

herbicideve, insecticideve dhe parasiticideve, Kimikate kundër zbardhjes për dritare, 

Kimikate lëngëzimi të niseshtesë agjentë mosngjitës, Kimikate lëngëzues Niseshte  agjentë 

mosngjitës, Kimikate mbushjeje tekstilesh, Kimikate parandalimi njollash për përdorim 

mbi pëlhurat, Kimikate parandalimi të sëmundjeve të verave, Kimikate parandaluese 

kondensimi, Kimikate pastruese të ujit, Kimikate pastruese Ujë , Kimikate pastruese Vaj , 

Kimikate për pylltari, përveç fungicideve, herbicideve, insecticideve dhe parasiticideve, 

Kimikate –për qelq me ngjyra, Kimikate për shkëlqimin e ngjyrave për qëllime industriale, 

Kimikate për shplarjen e radiatorëve, Kimikate për ta bërë qelqin të marrtë, Kimikate për ta 

bërë të marrtë Xham , Kimikate për zbardhimin e dyllit, Kimikate repelente agresive, 

Kimikate rinovimi lëkure, Kimikate ripërtëritëse Lëkurë , Kimikate saldimi, Kimikate smalt 

çngjyrosje, Kimikate shkëlqimi bojrash për qëllime industriale, Kimikate shkëlqimi 

tekstilesh, Kimikate shkëlqyes Ngjyra bojra  për qëllime industriale, Kimikate të ngjyrosjes 

Smalt dhe qelq , Kimikate vajndarës, Kimikate veshje lëkure, Kimikate veshjeje Lëkurë , 

Kimikate zbardhues Dyllë , Kimikate zbardhues Dhjamë , Kimikate zbardhues organikë, 

Kimikate zbardhues Organikë , Kimikate zbardhues Vaj , Kimikate zbardhuesyndyrna, 

Klorate, Klorid alumini, Kloride, Kloride magnezi, Kloride paladiumi, Klorinë, Klroid 

gëlqereje, Kollodion , Konservim Kripë, përveç lëndëve ushqimore, Konsum i brendshëm 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

35 

 

motorosh Lëndë kundër goditjes, Kremë të tartar, përveç qëllimeve farmaceutike, Kripë e 

acidit galik Bazë  të Bismut, Kripë e acidit galik bazike të Bismutit, Kripë e bismutit, Kripë 

guri, Kripë karbonat kaliumi, Kripë, lëndë e parë, Kripë për ruajtje, përveç lëndëve 

ushqimore, Kripë potasi, Kripë sorreli, Kripra amoni, Kripra amoniaku, Kripra ari, Kripra 

hekuri, Kripra kalçiumi, Kripra kromi, Kripra kromike, Kripra metalesh të çmuar për 

qëllime industriale, Kripra mërkuri, Kripra natriumi preparate kimike, Kripra nga metale të 

rralla toke, Kripra për ngjyrim metali, Kripra për qeliza galvanike, Kripra për qëllime 

industriale, Kripra plehra kimike, Kripra preparate kimike, Kripra të jodizuara, Kripra të 

metaleve alkaline, Kripra tonike fotografi, Kripton, Kromate, Ksenon, Kthjellues vere, 

Kulturë mikroorganizmash përveç përdorimit mjekësor dhe veterinar, Lampë e zezë për 

qëllime industriale, Lantanum, Lecitinë lëndë e parë, Letër Diazo, Letër e albuminizuar, 

Letër e sensitizuar, Letër fotografike, Letër fotometrike, Letër hidroksid bariumi, Letër 

Litmusi, Letër muri Ngjitës, Letër nitratei, Letër reaguese, Letër testimi, kimik, Letër 

vetëtonuese fotografi, Letra Diazo , Lëkura Preparate regjës, Lëkura Veshje, përveç 

vajrave, për , Lëkurë Preparate regjës, Lëkurë Rrëshirë, Lëndë djegëse aditivë kimikë për 

karburant motori, Lëndë flokëzues, Lëndë forcimi Gëlqeror , Lëndë forcimit gëlqeror, 

Lëndë kimike për analiza në laboratore, përveç qëllimeve mjekësore ose veterinare, Lëndë 

kundër formimit të kores, Lëndë kundër goditjes për motorët me djegie të brendshme, 

Lëndë për heqjen e llaqeve, Lëndë regjie, Lëndë ruajtëse Betone , përveç ngjyrave dhe 

vajrave, Lëndë ruajtëse Çimentoje , përveç ngjyrave dhe vajrave, Lëndë ruajtëse kauçuku, 

Lëndë ruajtëse Lule , Lëndë ruajtëse lulesh, Lëndë ruajtëse Ndërtim , përveç ngjyrave dhe 

vajrave, Lëndë ruajtëse ndërtimi, përveç ngjyrave dhe vajrave, Lëndë ruajtëse për preparate 

farmaceutike, Lëndë ruajtëse për tjegulla, përveç ngjyrave dhe vajrave, Lëndë ruajtëse 

tullash përveç ngjyrave dhe vajrave, Lëndë ruajtëse ushqimore Lëndë kimike, Lëndë 

ruajtëseLëndë ruajtëse Struktura e tullave , përveç ngjyrave dhe vajrave, Lëndë ruajtjeje 

farash, Lëndë shpimi, Lëndë shpimi Aditivë kimikë, Lëndë ushqimore Lëndë kimike për 

konservim , LëndëLëndë lidhëse Fonderi , Lëng frenash, Lëng magnetik për qëllime 

industriale, Lëng Për fuqi , Lëng për fuqi, Lëng Transmision , Lëng transmisioni, Lëngje 

fiksues fotografi, Lëngje Frena , Lëngje ndihmëse për përdorim me gërryes, Lëngje për 

heqje sulfatesh nga akumulatorët, Lëngje për heqje sulfatesh nga bateritë, Lëngje për 

përdorim me gërryes Ndihmës , Lëngje për qarqe hidraulike, Lëvore mangrove për qëllime 

industriale, Litia oksid litiumi, Litium, Lublifikantë shpimi , Lule sulfuri për qëllime 

kimike, Lutetium kasiopium, Magnezite, Manganate, Masë niseshteje preparate kimike, 

Material i ndashëm për energji bërthamore, Material xhelatinoz algash Agaragar, Materiale 

filtrues lëndë bimore, Materiale filtrues preparate kimike, Materiale filtrues të papërpunuar 

plastike, Materiale moderatore për reaktorë bërthamorë, Materiale qeramike me forma të 

veçanta, për përdorim si media filter, Materjale filtrues lëndë minerale, Mbushës për 

hapësira pemësh pylltari, Mbushës trupi automjetesh, Media filtëruese materiale qeramike 

në formë të veçantë, për përdorim sI , Metale alkaline, Metale Alkaline , Metale alkaline 

Kripra të , Metale alkaline tokësore, Metale Alkalinetoke , Metale të çmuar Kripra të  për 

qëllime industriale, Metale toke të rrallë Kripra nga , Metaloide, Metane, Mërkur, Miell 

patateje për qëllime industriale, Miell për qëllime industriale, Miell tapioke për qëllime 

industriale, Mikroorganizma Kultura të  përveç përdorimit mjekësor dhe veterinar, 

Mikroorganizma Preparate të  përveç përdorimit mjekësor dhe veterinar, Mish i tymosur 

Preparate kimike, Mish Preparate kimike për tymosje , Modele letre, Modele veshjesh, 

Monoksik nitrik, Motora automjetesh Ftohësa, Motora Ftohësa për automjete , Myk 
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Preparate kimike për parandalim , Naftalinë, Natrium, Ndarje e pemëve Preparate glutinike, 

Neodimium, Neon, Neptunium, Neutralizues gazi toksik, Neutralizuesë gaz toksik , 

Nënprodukte nga përpunimi i drithërave për qëllime industriale, Ngjitës për afishe, Ngjitës 

për pllaka muri, Ngjitës për qëllime industriale, Ngjitës për varjen e letrave, Ngjitësa 

lëkure, Ngjitëse për qëllime industriale, Ngjyra Preparate kimike, Ngjyrim metali Kripra, 

Ngjyrues i kuqërremtë, Niseshte për qëllime industriale, Nitrat argjendi, Nitrat i uraniumit, 

Nitrate, Nitrit Bismut  për qëllime kimike, Nitrite Bismuti për qëllime kimike, Nitrogjen, 

Oksalate, Oksid antimoni, Oksid kobalti për qëllime industriale, Oksid mërkurik, Oksid 

plumbi, Oksid zirkoni zirkonia, Okside kromiumi, Okside uraniumi, Oksidnitrik, Oksigjen, 

Olivinë preparate kimike, Opacifikues për smalt ose qelq, Pastrim i gazit Preparate, 

Pastrues, kimik Oxhak , Pastrues oxhakësh, kimikë, Pastrus llustre Lëndë, Pektinë 

fotografi, Pelte niseshteje adesive, përveç qëllimeve kancelarike ose shtëpiake, Perborat 

sode, Perkarbonate, Perklorate, Perokside hidrogjeni, Persulfate, Pëlhura kimikate për 

parandalim njollash për përdorim në , Përbërës për riparim rrotash, Përbërje bariumije, 

Përbërje kimike të papërshkueshme nga acidet, Përbërje për manifakturën e regjistrimit 

fotografik, Përbërje për riparim rrotash, Përbërje qeramike për sedimentim granula dhe 

pluhura, Përbërje shuarje Zjarre , Përbërje të florit, përbërjePërbërje për shuarjen e zjarrit, 

Përshpejtues Vullkanizim , Përshpejtues vullkanizimi, Përzierje, Pigmente Preparate kimike 

për përpunim të , Pilota atomikkë Karburant, Pjata dritëndieshme, Plaka printimi Të 

ndjeshme  për offset, Plasticizues, Plastikë Shpërndarës, Plastikë, të papërpunuar, 

Plastisole, Pleh organik për bujqësi, Plehra kimike, Plehrues nitrogjenikë, Pluhur sode, 

Pluton, Pllaka ferrotipe fotografi, Pllaka Fotografi sensitive , Pllaka fotografie të 

sensitizuara, Pllaka Fotosensitive , Pllaka për printim offset Të ndjeshëm , Pllaka të 

sensitizuara për printer offset, Poçe torfe për kopshtari, Polon, Praseodimium, Preparat 

kthjellimi Musht , Preparate antistatike, përveç qëllimit shtëpiak, Preparate bakteriale 

përveç përdorimit mjekësor dhe veterinar, Preparate bakteriologjike për uthëllzim, 

Preparate bakteriologjike përveç përdorimit mjekësor dhe veterinar, Preparate biologjike, 

përveç qëllimeve mjekësore ose veterinare, Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e 

përpunimit, Preparate çlirimi të mykut, Preparate degumimi, Preparate dehidratimi për 

qëllime industriale, Preparate derdhjeje FonderiFonderi , Preparate dërstilimi, Preparate 

dërstilimi për përdorim në industrinë tekstile, Preparate diagnostike, përveç qëllimeve 

mjekësore ose veterinare, Preparate enzimash për qëllime industriale, Preparate filtruse për 

industrinë e pijeve, Preparate forcimi Metal , Preparate ftohëse, Preparate galvanizimi, 

Preparate glutinikë nga shartimi i pemëve, Preparate grryese, Preparate kalitës Metal , 

Preparate karboni Kafshë , Preparate karboni shtazor, Preparate kimike për lehtësim 

lidhjesh me metale, Preparate kimike për për qëllim shkencor, përveç përdorimit mjekësor 

dhe veterinar, Preparate kondensimi Kimik , Preparate kondicionimi të dheut, Preparate 

kriogjenike, Preparate kundër lagështisë, përveç ngjyrave, për ndërtim, Preparate kundër 

mugullimit për zarzavate, Preparate kundër vlimit për ftohës motori, Preparate kursimi 

karburanti, Preparate kursimi qymyri, Preparate mbrojtëse nga zjarri, Preparate metal 

trajtimi me nxehje, Preparate mosngjitës, Preparate mosngjitës dhe ndarës, Preparate ndarje 

dhe veçimi mosngjitës, Preparate ngjitës për fashat kirurgjikale, Preparate pastrimi gazesh, 

Preparate pastrues smërçi, përveç qëllimit shtëpiak, Preparate pastruese, Preparate pë 

heqjen e letrës së murit, Preparate për derdhje Fonderi , Preparate për derdhje fonderie, 

Preparate për forcim metali, Preparate për heqjen e grasos për përdorim në proceset e 

përpunimit, Preparate për hollimin e mushtit, Preparate për llambë dore, Preparate për 
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rregullimin e rritjes së bimëve, Preparate për zbutje metali, Preparate për zbutje uji, 

Preparate përfundimtare për përdorim në prodhimin e çelikut, Preparate plehrimi, Preparate 

qartësimi, Preparate qiriçi, Preparate regjës për lëkurë, Preparate regjës për lëkurë kafshësh, 

Preparate ripërtëritëse për regjistrues fotografie, Preparate saldime tunxhi, Preparate të 

lëngët për përdorim në industrinë tekstile, Preparate të lëngët për përdorim në ngjyrosje, 

Preparate të lëngët për përdorim në zbardhues, Preparate të njomë të lagur për përdorim në 

ndustrinë tekstile, Preparate të njomë të lagur për përdorim në ngjyrosje, Preparate të njomë 

të lagur për përdorim në zbardhje, Preparate të rregullimit të rritjes Bimë , Preparate 

veshjeje dhe përfundimi për tekstile, Preparate vullkanizimi, Preparate zbardhues çngjyrues 

për qëllime Industriale, Preparate zbutje Ujë , Prometium, Protactinium, Proteinë lëndë e 

parë, Prusiate, Pulp druri, Pulpë Dru , Pylltari Kimikate për , përveç fungicideve, 

herbicideve, insecticideve dhe parasiticideve, Qarqe hidraulike LëngjeLëngje, Qarqe 

hidraulike Rrjedhje, Qelq i lëngëzuar qelq i shkrirë, Qelq Lëndë opake, Qelq Preparate për 

parandalim e humbjes së shkëlqimit, Qelq Ujë  qelq i lëngshëm, Qeramika Përbërje për 

manifakturën teknike , Qiriç për lyerje dhe bojatisje, Quebracho për qëllime industriale, 

Qymyr guri, Qymyr shtazor, Qymyre Gurë , Qymyre Kafshësh , Qymyre Lëng , Radium 

për qëllime shkencore, Radon, Reagentë Kimikë  përveç qëllimeve mjekësore ose 

veterinare, Reagentë kimikë, përveç qëllimeve mjekësore ose veterinare, Reaktorë 

bërthamorë Materjale moderues, Regjës, Regjistrues fotografie Përbërje për prodhimin të , 

Regjistrues fotografie Preparate ripërtëritëse, Renium, Rërë Fonderi , Rërë fonderie, 

Rëshira akrilike, e papërpunuar, Riparimrrotash rrotash Përbërje , Rubidium, Rrëshira 

Akrilike , të papërpunuara, Rrëshira artificiale, e papërpunuar, Rrëshira Artificiale , të 

papërpunuara, Rrëshira Epokside , të papërpunuara, Rrëshira sintetike, të papërpunuara, 

Rrëshira Sintetike , të papërpunuara, Rrëshirë epokside, e papërpunuar, Rrëshirë për lëkurë, 

Rrëshirë për rrota, Rrëshirë Shartim  për pemë, Rrëshirë shartimi për pemë, Rroba Model , 

Rroba të sensitizuara për fotografi, Rrota Mastiç, Sakarinë, Salcë për përgatitje duhani, 

Saldim Gazra mbrojtës , Saldime tunxhi, Saldimi Kimikate , Salpetër, Samarium, Sapunë 

metalikë për qëllime industriale, Selenium, Sensitizues fotografikë, Sensitizuesë 

Fotografikë , Silikat alumini, Silikate, Silikon, Silikone, Skandium, Skorje plehra kimike, 

Smalt Lëndë opake, Smalt Preparate kimike, përveç pigmenteve, për prodhim të , Sodë E 

Kalçifikuar , Sodë e kalçinuar, Solucion fshires, Solucione kripe argjendi për argjendizim, 

Spinel preparate kimike, SSoda kaustike për qëllime industriale, Strontium, Stuko 

xhamash, Stuko Xhamvënës , Substrate për rritje pa dhe bujqësi, Sulfat bariumi, Sulfate, 

Sulfate bakri vitriol, Sulfinid benzoik, Sulfit antimoni, Sulfite, Sulfite karboni, Sulfur, 

Superfosfate plehra kimike, Shartim pemësh Preparate glutinike, Shkëmbyes Ion  kimikate, 

Shkëmbyes jonik preparate kimike, Shkrirje Përbërje qeramike për  granula dhe pluhura, 

Shpërhapës vajorë, Shqemë për përdorim në regjie, Shtresë e sipërme humusi, Talium, Talk 

silikat magnezi, Tanin, Tartar përveç qëllimeve farmaceutike, Teknetium, Telurium, 

Tenderizues mishi për qëllime industriale, Terbium, Tetraklorid acetileni, Tetrakloride, 

Tetrakloride karboni, Tiokarbanilide, Titanite, Tjegulla Lëndë ruajtëse, përveç ngjyrave dhe 

vajrave, Toka të rralla, Tokë diatomake, Tokë metalore, Toluene, Toluol, Torfë pleh kimik, 

Torium, Tretës gome, Tretësa për bojra, Tretësira kundër korrozionit për akumulatorë, 

Tretësira kundër korrozionit për bateri, Tuba të brendshëm gomash gomash Përbërje për 

reparime , Tulium, Tulla muresh Ngjitës, Thjerrza Preparate për parandalim e humbjes së 

shkëlqimit , Ujë deti për qëllime industriale, Ujë Deti  për qëllime industriale, Ujë I 

acidizuar  për ringarkim akumulatorësh, Ujë i aciduar për ringarkim akumulatorësh, Ujë i 
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aciduar për ringarkim baterish, Ujë i distiluar, Ujë I distiluar , Ujë i kripës së karbonatit të 

kaliumit, Ujë I rëndë , Ujë i rëndë, Uranium, Urth drithi blozë Preparate kimike për 

mbrojtje kundër , Uthull Dru  acid pirolinjik, Uthull druri acid pirolinjik, Vaj Materiale 

sintetike për absorbim , Vaj thithës Materiale sintetike, Vajkimikate pastruesepastrues, 

Vajkimikate zbardhues, Vajra Aditivë kimikë, Vajra për përpunimin e lëkurës, Vajra për 

pregatitjen e lëkurës për përpunim, Vajra për regjje lëkure, Vajra për ruajtje të ushqimit, 

Varje letre Ngjitës, Vazo torfë  për kopshtari, Verë Kimikate të përdorur në fermentim , 

Veshje, përveç vajit, për lëkura, Vitriol, Vrima në çorape najloni Lëndë për parandalimin e 

, Xhelatinë peshku përveç qëllimeve kancelarike, shtëpiake dhe ushqimi, Xhelatinë për 

qëllime fotografike, Xhelatinë për qëllime industriale, Çelik Preparate përfundimtare për 

përdorim në prodhimin e , Çimento Lëndë ruajtëse, përveç ngjyrave dhe vajrave, Çimento 

metalurgji, Çimento për çizme dhe këpuce, Çimento për goma pneumatike goma, Çimento 

për të rregulluar artikuj të thyer, Çimento preparate hidroizolimi, përveç ngjyrave, Çimento 

Vaj  stuko, Çimento vajore stuko, Çizme Çimento, Çndryshkues, Çngjyrues për qëllime 

industriale, Çorape najloni Lëndë për parandalim të grisjes në , Ëmbëlsues Artificialë  

preparate kimike, Ëmbëlsuesa artificialë preparate kimike, Xhele elektroforetike, përveç 

qëllime mjekësore ose veterinare, Xhele Elektroforezë , përveç qëllimeve mjekësore ose 

veterinare, Xhunga bimore, Zamkë, Zbërthyes nafte, Zbutës për qëllime industriale, Zezë, e 

Llampë  për qëllime industriale, Zmalte qeramike, Zmalte Qeramikë , Zhvillues Fotografik 

, Zhvilluesë fotografikë   

2   Bojra, verniqe, llaqe;ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së 

drurit;ngjyrues;acide;rrëshira natyrore të papërpunuara;metale në formë fletësh dhe pluhuri 

për bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët 

Aglutinante për bojëra, Anato lëndë ngjyrosëse, Anoto lëndë ngjyrosëse, Auraminë, 

Badigeon, Balsam Kanada , Balsam kanadez, Bardha ngjyrues ose bojra të, Birra Ngjyrues, 

Blozë ngjyra, Blu ngjyrues ose bojëra, Bojë argjendi për qeramika, Bojë e verdheme toke, 

Bojë gravurash, Bojë këpucesh, Bojë markimi për kafshët, Bojë për lëkurë, Bojë për veshje 

lëkure, Bojë Printer , Bojë printeri, Bojë tempera, Bojë toner për fotokopjues, Bojëra 

alumini, Bojëra Markimi  për kafshët, Bojëra përgatitore, Bojëra qeramike, Bojra asbesti, 

Bojra uji Fiksues, Cimento leng stuko, Dioksid titani pigment, Diokside Titanium  pigment, 

Dru Bojë , Dru i verdhë ngjyrues, Dru ngjyrosës, Dru Ngjyrues , Dru Vajra për ruajtje të , 

Dru Vajra ruajtës, Eartë shkëlqyese për qeramika, Ezezë japoneze, Ezezë karboni pigment, 

Ekstrakte druri ngjyrosës, Emulsione Argjend  pigmente, Emulsione argjendi pigmente, 

Fasho antigërryes, Fasho Kundër gryerjes , Fiksues për bojra uji, Fiksues verniqe, Fletë 

metalike Argjend  fletë, Fletë metalike argjendi grafit, Fletë metalike Metal  për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët, Fletë metalike për bojaxhinjtë, dekoruesit, 

stampuesit dhe artistët, Formë pluhuri Metale në  për bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit 

dhe artistët, Fotokopjues Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe , Gamboge për lyerje, 

Gomë-llak, Grafit I bardhë , Grafit i bardhë, Grafit I kuq , Grafit Portokalli , Graso kundër 

ndryshkut, Gjalpë Ngjyrues, Ikuq i thellë Koçineal , Ikuq koçineal, Indigo ngjyra, Japoni e 

zezë , Karamel malti ngjyrues ushqimor, Karamel ngjyrues ushqimi, Karbonil ruajtës druri, 

Katran për ruajtje druri, Kolofoni, Kopal, Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe 

fotokopjues, Larje Gëlqere , Larje me gëlqere, Letër për ngjyrosje për vezët e pashkëve, 

Lëkurë Bojë, Lëkurë Njolla, Lëkurë Zbutës, Lëndë holluese për ngjyrave, Lëndë holluese 

për verniqe, Lëndë ngjyrosëse, Lëndë ngjyrosëse Dru , Lëndë ruajtëse Dru , Lëndë ruajtëse 

druri, Lëndë trashëse për ngjyra, Likere Ngjyrues, Lyerje me bojë kundër ndryshkut për 
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shasi automjetesh, Llak bitumi, Llak kopali, Llambë e zezë pigment, Llaqe, Llaqe bronzi, 

Llustra ngjyra, verniqe, Mastiç rrëshirë natyrore, Metale në formë pluhuri për bojaxhinjtë, 

dekoruesit, stampuesit dhe artistët, Minium, Mjete tharrës agent për ngjyra, Mono oksid 

plumbi, Nënshtesë për shasi automjetesh, Ngjyra , Ngjyra Argjend  për qeramika, Ngjyra 

baktericidiale, Ngjyra Baktericidiale , Ngjyra kundër ndotjes, Ngjyra Kundër ndotjes , 

Ngjyra Kundër zjarrit , Ngjyra kundra zjarreve, Ngjyra Lëndë holluese, Ngjyra Lëndë 

trashëse , Ngjyra Ngjitës, Ngjyra Preparate lidhëse , Ngjyra Qeramik , Ngjyra Smalt , 

Ngjyra ushqimore, Ngjyrë platini Shkëlqim  për qeramika, Ngjyrë Shkëlqim platini  për 

qeramika, Ngjyrosës , Ngjyrosës alizarine, Ngjyrosës aniline, Ngjyrosës Ushqim , Ngjyrues 

, Ngjyrues Malt , Ngjyrues malti, Ngjyrues për birrën, Ngjyrues për gjalpë, Ngjyrues për 

lëngje, Ngjyrues për likere, Ngjyrues Ushqim , Ngjyruesë ushqimorë, Njolla Dru , Njolla 

druri, Njolla për lëkurë, Oksid kobalti ngjyra, Oksid zinku pigment, Okside Zink  pigment, 

Pasta printerash bojë, Pastë Argjend , Pastë argjendi, Përbërje printeri bojë, Pigmente, 

Platinium shkëlqyes për qeramika, Pluhur Alumin  për bojaxhinjtë, artistët dhe dekoruesit, 

Pluhur alumini për lyerje, Pluhur Bronz  ngjyrë, Pluhur bronzi, Pluhura Argjendim , 

Pluhura argjendimi, Plumb i kuq, Plumb portokalli, Preparate antigërryese, Preparate 

kundër ndryshkut për ruajtje, Preparate kundër zbardhjes për metale, Preparate lidhëse për 

bojëra, Preparate mbrojtëse për metale, Preparate per heqjen e letrave te murit, Printera dhe 

fotokopjues Kuti toneri, të mbushur, për , Rrëshira gome, Rrëshirë Gomë , Rrëshirë Natural 

, i papërpunuar, Rrip transmisioni i bituminuar Shtresa për  ngjyra, Safron ngjyra, 

Sandarak, Smalte llaqe, Smalte për lyerje, Stuko xhami, Sumak për verniqe, Shasi 

automjetesh Lyerje me bojë kundër ndryshkut, Shasi automjetesh Nën shtesë, Shasi 

automjetesh Nënshrim , Shasi automjetesh Nënshtesë, Shellak, Shërbet gëlqereje, Shtresa 

bojëra, Shtresa për fibrat e çatisë bojëra, Terpentinë hollues për ngjyra, Të zeza ngjyrues 

ose bojëra, Tokë Bojë e verdheme , Tonera bojë për fotokopjues, Turmerik ngjyrues, Vajra 

Antindryshk , Vajra kundër ndryshkut, Vajra për ruajtje të drurit, Varaqe, Verniqe , Verniqe 

Lëndë holluese, Veshje druri bojra, Veshje lëkure Bojë, Vezë pashke Letër për ngjyrosje , 

Yndyrna Anti-ndryshk , Zbutës , Zbutës druri, Zbutës për lëkurë.   

3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie;prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes;sapunë;parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh;pluhur dhëmbësh Ajër Në enë me presion  për qëllim pastrimi dhe fshirje plurash, 

Alkal I avullueshëm  amonjak detergjent, Alkale të avullueshme amoniak detergjent, 

Amonjak alkal i avullueshëm detergjent, Aroma për kek vajra esencash, Aroma për keke 

vajra esencash, Aroma për pije vajra esencash, Aromatikë vajra esence, Astringjentë për 

qëllime kozmetike, Banja Preparate kozmetike për , Bimë Preparate për bërje të 

shkëlqyeshëm të fletëve të , Bojë e kuqe bizhuteri , Bojë e kuqe llustruese, Bojë e kuqe për 

bizhuteri, Buzëkuqë, Copëtim, Deodorante për përdorim personal, Depilatorë, Detergjentë 

përveç përdorimit në operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, Diamantinë 

gërryes, Djersë këmbësh Sapun, Dru aromatik, Dru kedri Vajra esencash të , Dyllë 

Depilator , Dyllë Dysheme parketi , Dyllë dyshemeje, Dyllë këpucari, Dyllë këpucësh, 

Dyllë kundra rrëshqitjes për dysheme, Dyllë Lavanderi , Dyllë lavanderie, Dyllë llustrues, 

Dyllë Llustrues , Dyllë Mustaqe , Dyllë për dysheme Kundra rrëshqitjes , Dyllë për 

dysheme parketi, Dyllë për heqje mustaqesh, Dyllë për këpucëriparuesin, Dyllë 

rrobaqepësish, Dyllë Rrobaqepësit , Dyllëra për lëkurë, Dysheme Dyllë kundra rrëshqitjes, 

Dysheme Lëngje kundra rrëshqitjes, Eau de Cologne, Ekstrakte lulesh parfume, Enë me 

ajër të presuar për qëllime pastrimi dhe fshirje plurash, Esenca Eterike , Esenca eterike, 
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Esencë badian, Esencë mendre vaj essence, Finjë sode, Flokë fallco Ngjitës për fiksim , 

Geraniol, Gërryes , Grimi, Gur shtufe, Gurë alumi antiseptik, Gurë llustrues, Gurë për rroje, 

antiseptikë, Gurë Tripoli për llustrim, Gurë zbutjeje, Gjethe pemësh Preparate për bërje të 

shkëlqyeshëm , Heliotropinë, Heqësa njollash, Hi vullkanik për pastrim, Hipokloride 

Kalium , Jonone parfume, Kacurrela permanente Neutralizues, Kafshë shtëpie Shampo, 

Karbite metalesh gërryes, Karbite silikoni gërryes, Kimikate shkëlqyes Ngjyra-  për qëllime 

shtëpiak lavanderi, Kimikate shkëlqyes të ngjyrës për qëllime shtëpiake lavanderi, 

Kozmetikë, Kozmetikë për kafshës, Kozmetikë për vetullat, Krem çizmesh, Krem 

këpucësh, Kremra Kozmetike , Kremra llustrues, Kremra për lëkurë, Kremra Zbardhues 

lëkure , Kremra zbardhues lëkure, Kripra banje, jo për qëllime mjekësore, Kripra 

zbardhuese, Kujdes lëkure Preparate kozmetike, Lapsa Kozmetike , Lapsa për vetullat, 

Lapsa Vetull , Larësa goje, jo për qëllime mjekësore, Larje me zhytje Preparate për , Lecka 

pastrami banjosh, Leckë gërryese, Leckë zumparaje, Letër gërryese, Letër llustruese, Letër 

qelqi, Letër rëre, Letër zumparaje, Lëkura quillaia për larje, Lëkurë brisqesh Pasta, Lëkurë 

Krema për , Lëndë ruajtëse lëkure shkëlqyesa, Lëndë ruajtëse për lëkurë shkëlqyesa, Lëngje 

kundra rrëshqitjes për dysheme, Lëngje për dysheme Kundra rrëshqitjes , Lëngje për 

pastrimin e xhamave të makinave, Lëngje për pastrimin e xhamave të përparmë të 

makinave, Lëvore Quillaia  për larje, Limon Vajra esencash të , Locione flokësh, Locione 

mbas rrojes, Locione për qëllime kozmetike, Locione Shami të ngopura me kozmetike , 

Lule Ekstrakte të  parfume, Llak flokësh, Llak thonjsh, Llustër lavanderie, Llustra 

Lavanderi , Llustruesa Proteza , Maska Bukurie , Maska bukurie, Maskara, Mendër për 

parfume, Myshk parfume, Neutralizues për dredhjen e flokëve, Ngjitës për fiksim të 

flokëve fallco, Ngjitës për qëllime kozmetike, Ngjyra flokësh, Ngjyrosës Kozmetikë , 

Ngjyrosës mjekrre, Ngjyrues flokësh, Ngjyrues për qëllime tuateti, Niseshte lavanderi, 

Niseshte për qëllime lavanderie, Paketa kozmetike, Paketa Kozmetike , Pambuk për qëllime 

kozmetike, Parfume, Parfume lulesh Baza për , Parfumeri, Pasta dhëmbësh, Pasta për 

lëkura brisqesh, Pastrim të protezave të dhëmbëve Preparate, Pastrim tubash shkarkimi 

Preparate, Pastrues dyllë dyshemeje  preparate krues, Pastrues dylli dyshemeje preparate 

krues, Pastrues ngjyrë blu për lavanderi, Pastrues ngjyrë blu për lavanderi, Pastrues ngjyrë 

Lavanderi , Pastrues smërçi  preparate për qëllimit shtëpiak, Peroksid hidrogjeni për 

qëllime kozmetike, Pije Aroma për  vajra esencash, Pluhur për tualet, Pluhur Tualeti , 

Pluhur Vullkanik  për pastrim, Pomada për qëllime kozmetike, Potpuri aroma, Preparate 

antistatike për qëllimve shtëpiake, Preparate bluarje, Preparate çformimi ngjyrash, 

Preparate depilimi, Preparate kozmetike për qëllime dobësimi, Preparate kujdesi për 

thonjtë, Preparate kundra djersës, Preparate larje, Preparate lavanderie, Preparate llustruese, 

Preparate mprehjeje, Preparate njomjeje në lavanderi, Preparate ondesh për flokë, Preparate 

pastrimi në të thatë, Preparate pastrues, Preparate pastrues të letrës së murit, Preparate për 

fshirje tualeti, Preparate për fshirjen e vernikut, Preparate për heqje ngjyrash, Preparate për 

heqjen e ndryshkut, Preparate për nxirrje nga dielli kozmetikë, Preparate për pastrimin e 

llaqeve, Preparate për ruajtje nga dielli, Preparate për rroje, Preparate për tualet, Preparate 

për tuba shkarkimi pastrues bllokimesh , Preparate shkëlqimi, Preparate shkëlqimi 

shkëlqyes, Preparate tymosjeje parfume, Preparate zbardhës, Preparate zbardhës çngjyrues 

për qëllime kozmetike, Preparate zbardhje lëkure, Preparate zbutjeje nisheshte, Preparete 

për dredhje flokësh, Protezë dhëmbësh Preparate për pastrimin , Pudër pluhur, për përdorim 

tualeti, Qelibar parfume, Qerpikë fallco, Qerpikë Fallso , Qerpikë Ngjitës për fiksim fallso , 

Qerpikë Preparate kozmetike, Qëllime dobësimi Preparate kozmetike, Qitro Vajra esencash 
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të , Qumësht bajame për qëllime kozmetike, Qumësht Pastrues  për qëllime banjoje, 

Qumësht pastrues për qëllime tuateti, Rroba të ngopur me detergjent për pastrim, Rrobë 

qelqi, Rrobë rëre, Safrol, Sapun, Sapun bajameje, Sapun deodorant, Sapun Deodorant , 

Sapun Disinfektues , Sapun dizifektant, Sapun Kallëp , Sapun Kundër djersës , Sapun 

mjekësor, Sapun për djersë këmbësh, Sapun për rroje, Sapun për shkëlqim tekstilesh, 

Sapune kundra djersës, Sapune tuateti, Skëlqyes-bojrash kimikate për qëllimit shtëpiak 

lavanderi, Soda Zbardhues , Soda zbardhuese, Sodë larje, për pastrim, Solucion krues, 

Spërkatës Freskim të frymëmarrjes, Spërkatës për freskim të frymëmarrjes, Shami të 

ngopura me locione kozmetike, Shampo, Shampo për kafshë shtëpiake, Shkëlqyes çizmesh, 

Shkëlqyes këpucësh, Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie, Shkëlqyes për mobilje 

dhe dysheme, Shkëlqyes Preparate për t’I bërë gjethet e pemëve , Shkëlqyes protezash, 

Shkëlqyes thonjsh, Shkopinj kinez, Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, Shkumës 

pastrimi, Shkumës Pastrues , Temjan, Terpene vajra esencash, Terpentinë, për heqje 

yndyrash, Të linjta Qese për parfumim , Transferta Dekorative  për qëllime kozmetike, 

Tualetra, Çgrasues përveç përdorimit në proceset e përpunimit, Tuba shkarkimi Preparate 

për pastrim , Thonj fallco, Thonj Fallso , Ujë aromatik, Ujë livandoje, Ujë tualeti, Ujë 

zhavelli, Vaj bajameje, Vaj Bergamot, Vaj gautheria, Vaj jasmine, Vaj livandoje, Vaj 

terpentine për heqje yndyre, Vaj trëndafili, Vajra esencash, Vajra eterike, Vajra për 

parfume dhe aroma, Vajra për qëllime banjoje, Vajra për qëllime kozmetike, Vajra për 

qëllime pastrimi, Vernik Thonjë , Xhelatinë Nafte  për qëllime kozmetike, Xhelatinë për 

qëllime kozmetike, Xhele Zbardhues dentar , Xhele zbardhues dentare, Yndyrna për 

qëllime kozmetike, Zbardhues lavanderie, Zbardhues lëkure Kremë, Zbardhues Lëkurë  

preparate, Zbutës fabrike për përdorim lavanterie, Zbutësa Copa  për përdorim lavanderie, 

Zmeril gërryes, Zumpara.   

4   Vajra dhe graso industriale;lubrifikantë;thithës pluhuri;përbërje lagëse dhe 

ngjitëse;karburante përfshirë vaj motori)dhe ndriçues;qirinj dhe fitilë për ndezje. 

Aditivë, jokimikë për karburant motori, Alkool i metiluar, Alkool karburant, Antracite, 

Armë Graso, Benzene, Benzinë, Benzol, Bojra Vajra, Briketa Dru , Briketa druri, Briketa 

Të djegshme , Briketa torfe karburant, Ceresinë, Dru zjarri, Dyllë bletësh, Dyllë industrial, 

Dyllë karnabua, Dyllë lëndë e parë, Dyllë ndryçues, Dyllë rripash transmisioni, Dhjamë, 

Energi Elektrike , Energji elektrike, Eter Naftë , Eter petroleumi, Fitila Lampë , Fitila për 

qirinj, Gaz I ngurtësuar  karburant, Gaz karburant, Gaz për ndriçim, Gaz Prodhues , Gaz 

prodhues, Gaz vajor, Gaze të qëndrueshëm karburant, Gazolinë, Grafit lubrifikues, Grafite 

Lubrifikues , Graso industriale, Graso leshi, Graso lubrifikuese, Graso Ndriçues , Graso 

ndriçuese, Graso për armë, Graso për çizme, Graso për këpucë, Graso për lëkurë, Graso për 

rripa transmisioni, Karburant, Karburant me bazë alkooli, Karburant mineral, Karburant 

motori, Karburant motori Aditivë, jokimikë, për , Karburant ndezës, Karburante, Kaush 

letre të gjatë për ndezje, Kaushë druri për ndezje, Këpucë Graso, Koks, Ksilen, Ksilol, 

Lanolin, Lëkurë Graso, Lëkurë Lëndë ruajtëse për  vajra dhe graso, Lëndë ruajtëse për 

lëkurë vajra dhe graso, Lëng Prerës , Ligroin, Linjite, Lubrifikant, Llampë me fitil, Mazut, 

Naftë, e papërpunuar ose e refinuar, Ndezës Gaz , Ndezës Kaushë druri, Ndezës Kaushë 

letre, Ndezësa zjarri, Ndërtim Vaj për ruajtje, Ndriçues nate qirinj, Oleinë, Ozokerite 

ozokerite, Parafin, Pastrues Përbërje mbajtëse të pluhurit për , Petrol, Përbërje pluhuri 

lidhës  për fshirje, Përbërje pluhuri për shtresa, Përzierje karburanti I vaporizuar , Përzierje 

karburanti i vaporizuar, Preparate kundrër rrëshqitjes për rripa transmisioni, Preparate me 

vaj soje për trajtim jogjitës të enëve të gatimit, Preparate për heqjen e pluhurit, Prerës, 
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Qirinj, Qirinj Pemë krishtëlindjesh , Qirinj pemësh krishtëlindjesh, Qirinj të hollë, Qirinj të 

parfumuar, Qirinj Të parfumuar , Qymyr, Qymyr briketa, Qymyr pluhur karburant, Çizme 

Graso, Qymyr vajgur, Qymyre karburant, Ruajtje në ndërtim Vaj, Rripa transmisioni Graso, 

Rripa transmisioni Preparate për kundra rrëshqitjes , Stearinë, Torfë Bloqe të  karburant, 

Torfë karburant, Vaj diesel, Vaj gazi, Vaj i djegshëm, Vaj industrial, Vaj karburanti, Vaj 

kastor për qëllime teknike, Vaj kockash për qëllime industriale, Vaj kolze për qëllime 

industriale, Vaj lubrifikues, Vaj luledielli për qëllime industriale, Vaj motori, Vaj peshku, 

jo i ngrënshëm, Vaj për bojra, Vaj për lagështi, Vaj për lirim nga puna ndërtim, Vaj për 

ruajtje në ndërtim, Vaj për ruajtje të lëkurës, Vaj tar qymyri, Vaj tekstilesh, Vajgur, 

Vajguri, Xhelatinë petroleumi për qëllime industrial.   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime mjekësore;lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat;allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare;dizinfektantë;preparate për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbicideve. 

Acetat alumini për qëllime farmaceutike, Acetate për qëllime farmaceutike, Acid galik për 

qëllime farmaceutike, Acide për qëllime farmaceutike, Aditivë të foragjereve për qëllime 

mjekësore, Aditivë ushqyes për qëllime mjekësore, Agjentë për qëllime mjekësore, 

Akaricide, Akonitinë, Aldehide për qëllime farmaceutike, Aldehidë formike për qëllime 

farmaceutike, Algicide, Aliazhe metalike të çmuar për qëllime dentare, Alkaloide për 

qëllime mjekësore, Alkool mjekësor, Alkool për qëllime farmaceutike, Allçi mustarde, 

Allçi Mustardë , Allçi ngjitëse, Allçi për qëllime mjekësore, Amalgama Dentare , 

Amalgame dentare, Aminoacide për qëllime mjekësore, Aminoacide për qëllime veterinare, 

Analgjetikë, Anestezikë, Antelmintikë, Antibiotikë, Antiseptikë, Ar Amalgama dentare të , 

Bajame Qumësht i  për qëllime farmaceutike, Balsam kundër morthit për qëllime 

farmaceutike, Balsame për qëllime mjekësore, Baltë Mjekësore , Baltë për banja, Ballsam 

gurjun gurjon, gurjan për qëllime mjekësore, Banja Kripra për ujë mineral , Banja Oksigjen 

, Banja të oksigjenuara, Banjo Preparate terapeutike, Barëra Aditivë  për qëllime mjekësore, 

Barëra gjumi, Barishte çaj për qëllime mjekësore, Barishte Duhani  për qëllime mjekësore, 

Barishte Mjekësore , Barishte mjekësore, Barishte tymosjeje për qëllime mjekësore, 

Bikarbonate të sodës për qëllime farmaceutike, Bimë Preparate për të shkatërruar dëmtues , 

Bimë të dëmshme Preparate për të shkatërruar , Biocide, Bli Preparate të  për qëllime 

farmaceutike, Blozë drithi Preparate kimike për trajtim , Bromine për qëllime farmaceutike, 

Bukë Diabetike , Bukë diabetike, Byzylykë antireumatikë, Byzylykë për qëllime mjekësore, 

Cachou për qëllime farmaceutike, Cigare pa duhan për qëllime mjekësore, Cigare Pa duhan  

për qëllime mjekësore, Deodorante për rroba dhe tekstile, Deodorante, përveç përdorimit 

personal, Depurativë, Detergjentë për qëllime mjekësore, Diagnoza të shtatzanisë Preparate 

kimike, Diastazë për qëllime mjekësore, Digitalin, Dizinfektantë për qëllime higjenike, 

Dizinfektantë për tualetet kimike, Djegie Preparate për trajtimin e , Djersë këmbësh Ilaçe, 

Dru kedri për përdorim si ilaç kundër insekteve, Dru kinine për qëllime mjekësore, Dyll 

derdhjeje për dentistët, Dyll formash për dentistë, Dhimbje koke, Dhimbje koke Artikuj, 

Dhjamra për qëllime mjekësore, Dhjamra për qëllime veterinare, Ekstrakte duhani 

insekticide, Elektroda elektrokardiografi Përcjellës kimikë, Elektroda Përcjellës kimikë për 

elektrokardiografi , Elemente gjurmues Preparate të  për përdorim tek njerëzit dhe kafshët, 

Eliksir preparate farmaceutike, Enzima për qëllime mjekësore, Enzima për qëllime 

veterinare, Enzima preparate për qëllime mjekësore, Enzima preparate për qëllime 

veterinare, Ergot për qëllime farmaceutike, Estere celuloze për qëllime farmaceutike, Estere 
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për qëllime farmaceutike, Etere celuloze për qëllime farmaceutike, Etere për qëllime 

farmaceutike, Eukalipt për qëllime farmaceutike, Eukaliptol për qëllime farmaceutike, Fara 

liri për qëllime farmaceutike, Fasha, Fasho higjenike, Fasho Higjienike , Fasho 

Menstruacione , Fasho menstruacionesh, Fasho Ngjitëse , për qëllime mjekësore, Fasho 

ngjitëse për qëllime mjekësore, Fasho për lidhje, Fenol për qëllime farmaceutike, Fermente 

për qëllime farmaceutike, Fermente Qumësht  për qëllime farmaceutike, Fermente qumështi 

për qëllime farmaceutike, Fibra Bimë të ngrënshme , joushqyese, Fibra bimore fibra Të 

ngrënshme , joushqyese, Filloksera Preparate kimike për trajtim , Fosfate për qëllime 

farmaceutike, Fungicide, Gamboge për qëllime mjekësore, Garza për fashim, Garzëpër 

qëllime mjekësore, Gazra për qëllime mjekësore, Germicide, Gërryes dentarë, Gërryesë 

Dental , Glicerinë për qëllime mjekësore, Glicerofosfate, Glukozë për qëllime mjekësore, 

Gomë për qëllime mjekësore, Guaiakol për qëllime farmaceutike, Gjak për qëllime 

mjekësore, Helm minjsh, Helme, Helme bakteriale, Hematogjen, Hemoglobinë, 

Herbicideve, Hidrastinë, Hidrastininë, Hormone për qëllime mjekësore, Ilaçe kundër 

etheve, Ilaçe për djersë këmbësh, Ilaçe për djersitje, Ilaçe për kallo, Ilaçe për qëllime 

dentare, Ilaçe për qëllime mjekësore, Ilaçe për qëllime njerëzore, Ilaçe për qëllime 

veterinare, Ilaçe seroterapeutike, Implante kirurgjikale inde të gjalla, Implante Kirurgjikë  

inde të gjalla, Infuzione Mjekësore , Infuzione mjekësore, Insekticide, Izotope për qëllime 

mjekësore, Jalap, Jodide për qëllime farmaceutike, Jodinë për qëllime farmaceutike, 

Jodoform, Jodure alkalinë për qëllime farmaceutike, Kafshë të dëmshme Preparate për të 

shkatërruar , Kalomel, Kallo Preparate, Kamfor për qëllime mjekësore, Kantaride Pluhur të 

, Kapsllëk Ilaçe për lehtësim , Kapsula për ilaçe, Kapsula për qëllime farmaceutike, 

Karbolineum paraziticide, Katran për qëllime farmaceutike, Kauçuk për qëllime dentare, 

Kaustikë për qëllime farmaceutike, Kebrako për qëllime mjekësore, Kërpudha duke u 

kalbur në të thatë Preparate për të shkatërruar , Kilota Menstruacion , Kilota 

menstruacionesh, Kilota Sanitare , Kilota sanitare, Kimikate për trajtimin e sëmundjeve të 

vreshtit, Kininë për qëllime mjekësore, Kinkina për qëllime mjekësore, Kinolinë për 

qëllime mjekësore, Kloral i hidratuar për qëllime farmaceutike, Kloroform, Kokainë, 

Kolodion për qëllime farmaceutike, Kontraceptivë Kimikë , Kopër për qëllime mjekësore, 

Krem tartari për qëllime farmaceutike, Kripra banje për qëllime mjekësore, Kripra kaliumi 

për qëllime mjekësore, Kripra natriumi për qëllime mjekësore, Kripra nuhatjeje, Kripra për 

banjo me ujë mineral, Kripra për qëllime mjekësore, Kripra Ujë mineral , Kripra uji 

mineral, Kuasia për qëllime mjekësore, Kujdes lëkure Preparate farmaceutike, Kulpër 

Ekstrakte të  për qëllime farmaceutike, Kultura bakteriologjike , Kultura bakteriologjike 

Supa, Kulturë mikroorganizmash për përdorim mjekësor dhe veterinar, Kurare, Kuti 

mjekësore, portative, të mbushura, Kutia e ndihmës së shpejtë, Laksativë, Laktozë, Lapsa 

hemostatikë, Lapsa kaustikë, Lapsa kundër lytheve, Larës bagëtish, Larës goje për qëllime 

mjekësore, Larës për kafshë, Larës sysh, Larës vagine, Largues insektesh, Lecitinë për 

qëllime mjekësore, Lente kontakti Solucione për përdorim me , Letër kundër molës, Letër 

Kundra molit , Letër për allçit mustarde, Letër për kapje mizash, Letër për llapa mustarde, 

Leukoplast, Lëkura për qëllime farmaceutike, Lëkurë urithi për qëllime mjekësore, Lëndë 

dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, Lëndë radiologjike kontrasti për qëllime 

mjekësore, Lëndë reaktive për qëllime mjekësore, Lëndë ushqimore albumine për qëllime 

mjekësore, Lëndë ushqyse për mikroorganizma, Lëng barishtesh për qëllime farmaceutike, 

Lëvore angosture për qëllime mjekësore, Lëvore kondurangoje për qëllime mjekësore, 

Lëvore krotoni, Lëvore mangrove për qëllime farmaceutike, Lëvore mirobalani për qëllime 
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farmaceutike, Likor i ngjitur për qëllime farmaceutike, Likor për qëllime farmaceutike, 

Locione për qentë, Locione për qëllime farmaceutike, Locione për qëllime veterinare, 

Locione Shami të ngopura me farmaceutike , Lule sulfuri për qëllime farmaceutike, 

Lupulinë për qëllime farmaceutike, Llak Dentar , Llak dentar, Llapa, Llapa Mustarde , 

Llapë mustarde, Magnezia për qëllime farmaceutike, Maja për qëllime farmaceutike, Malt 

për qëllime farmaceutike, Maska sysh për qëllime mjekësore, mastiçe dentare, Material 

kirurgjikal pëlhurë, Material mbushjeje dhëmbi, Materiale menstruacionesh, Materiale për 

forma dentare, Mbatje sanitare, Mbathje Sanitare , Mbathje, thithës, për mosmbajtjen e 

urinës, Mbushje dhëmbi Preparate për lehtësim , Mbushje Kallo të këmbëve, Mbushje për 

kallot e këmbëve, Mbushje sanitare, Mendër për qëllime farmaceutike, Mentol, Miell për 

qëllime farmaceutike, Miell qumështi për foshnjat, Mikroorganizma Kultura të  për 

përdorimit mjekësor dhe veterinar, Mikroorganizma Lëndë ushqyse, Mikroorganizma 

Preparate të  për përdorimit mjekësor dhe veterinar, Minj Preparate për të shkatërruar , 

Mjedis për kultura bakteriologjike, Mjedise Kulturë bakteriologjike , Mjete fashatimi 

Kirurgjikale , Mjete fashatimi, mjekësore, Mjete tharrës agjentë për qëllime mjekësore, 

Mosmbajtje e urinës Mbathje, absorbentë, për , Mosmbajtje e urinës Pelena, Mustardë për 

qëllime farmaceutike, Myk Preparate kimike për trajtim , Myshk irlandez për qëllime 

mjekësore, Myshk Irlandez  për qëllime mjekësore, Naftë xhelatinë për qëllime mjekësore, 

Narkotikë, Ndërprerës oreksi për qëllime mjekësore, Ndërzim Spermë për ndërzim , 

Nënproduktet të përpunimit të drithrave për qëllime mjekësore, Ngjitës Kapje insektesh , 

Ngjitës miza , Ngjitës për kapje mizash, Ngjitës për proteza dhëmbësh, Ngjitës Sulfur  

dizinfektantë, Ngjitës sulfuri dizinfektantë, Ngjitës Tymosje insektesh , Niseshte për 

qëllime dietetik ose farmaceutike, Oksigjen për qëllime mjekësore, Opiate, Opium, 

Opodeldok, Pambuk absorbues, Pambuk absorbues për mbushje, Pambuk antiseptik, 

Pambuk pa mikrobe, Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore, Pambuk për qëllime 

mjekësore, Pantilines sanitare, Paraziticide, Pastrues për qentë, Pektinë për qëllime 

farmaceutike, Pelena për mosmbajtjen e urinës, Pelena sanitare, Pepsina për qëllime 

farmaceutike, Peptone për qëllime farmaceutike, Perokside hidrogjeni për qëllime 

mjekësore, Pesticide, Peshqira Sanitare , Peshqira sanitarë, Pëlhura kirurgjikale, Pëlhurë 

Kirurgjikale , Përcjellës kimikë për elektroda elektrokardiografi, Përçuesa Kimikë  për 

elektroda elektrokardiografi, Pije dietetike përshtatur për qëllime mjekësore, Pije 

mjekësore, Pije Mjekësore , Pije qumësht me malt për qëllime mjekësore, Pilula për qëllime 

farmaceutike, Plasmë gjaku, Plazmë Gjak , Pluhur PIretrumi, Pluhur të kantarideve, 

Pomada kundër djegies nga dielli, Pomada merkuriale, Pomada për qëllime farmaceutike, 

Pomada për qëllime mjekësore, Porcelan për prosteza dentare, Preparate albuminoze për 

qëllime mjekësore, Preparate antikriptogamikë, Preparate antiparazitike, Preparate 

antiurike, Preparate asgjesimi larvash, Preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe 

veterinar, Preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor dhe veterinar, Preparate 

balsamike për qëllime mjekësore, Preparate banjo, mjekësore, Preparate biologjike për 

qëllime mjekësore, Preparate biologjike për qëllime veterinare, Preparate bismuti për 

qëllime farmaceutike, Preparate diagnostike për qëllime mjekësore, Preparate farmaceutike, 

Preparate farmaceutike për trajtim zbokthi, Preparate freskues të ajrit, Preparate 

hemorrhoidesh, Preparate hemorroidesh, Preparate kimike për qëllime farmaceutike, 

Preparate kimike për qëllime mjekësore, Preparate kimike për qëllime veterinare, Preparate 

kimiko-farmaceutike, Preparate kundër djegies nga dielli për qëllime farmaceutike, 

Preparate kundër molës, Preparate opoterapike, Preparate organoterapike, Preparate 
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pastrues Lente kontakti , Preparate pastrues për lente kontakti, Preparate pastruese të ajrit, 

Preparate për enjtjet nga ftohja, Preparate për shkatërrimin e mizave, Preparate për 

zgjerimin e bronkiteve, Preparate për zhdukje të kërmillave, Preparate rritje flokësh 

Mjekësore , Preparate sterilizimi të dheut, Preparate sterilizuese, Preparate sterilizuese 

Baltë , Preparate shkatërrues parazitësh, Preparate shtypës, Preparate tymosjeje për qëllime 

mjekësore, Preparate ushqimi Dietetike  përshtatur për qëllime mjekësore, Preparate 

veterinare, Preparate vitaminash, Preprarate mjekësore rritje flokësh, Proteza dhëmbësh 

Ngjitës, Purgativë, Qafore antiparazitike për kafshët, Qafore për kafshët Antiparazitik , Qen 

Zmbrapsës, Qetësues, Qetësues për nervat, Qëllime dobësimi Preparate mjekësore, 

Qumësht Albumina , Qumësht albuminoz, Qumësht bajamesh për qëllime farmaceutike, 

Qymyre për qëllime farmaceutike, Radium për qëllime mjekësore, Reagentë Kimikë  për 

qëllime mjekësore ose veterinare, Reagentë kimikë për qëllime mjekësore ose veterinare, 

Rrënjë mjekësore, Rrënjë Mjekësore , Rrënjë rubarb për qëllime farmaceutike, Rrëshirë 

Dentare , Rripa për piceta sanitare peshqira, Rroba Deodorante për  dhe tekstile, Sanë për 

qëllime farmaceutike, Sarsaparillë për qëllime mjekësore, Sediment Mjekësore  baltë, 

Serume, Sfungjera trajtues, Sfungjere  , Solucione për lente kontakti, Spermë për ndërzim 

artificial, Steroide, Strikninë, Subnitrat bismuti për qëllime farmaceutike, Sulfonamide 

ilaçe, Supa për kultura bakteriologjike, Suposte, Shami të ngopura me locione 

farmaceutike, Sheqer për qëllime mjekësore, Sheqer qumështi laktozë, Sheqerkë, 

mjekësore, Sheqerkë për qëllime mjekësore, Shirita Ngjitës , për qëllime mjekësore, Shirita 

ngjitës për qëllime mjekësore, Shkopinj tymosjeje, Shpatulla për qëllime kirurgjikale, 

Shputa Çimente për kafshë , Shtatzëni Preparate kimike për të diagnostikuar , Shtesa 

ushqimore minerale, Shurupe për qëllime farmaceutike, Shushunja për qëllime mjekësore, 

Tableta kriprash amoniaku, Tableta për qëllime farmaceutike, Tableta tymimi , Tableta 

tymosjeje, Tafta allçie Të gomuara , Tampona menstruacionesh, Tartar për qëllime 

farmaceutike, Tekstile Deodorantë për rroba dhe , Temjan Largues insektesh, Temjan 

Largues insektesh , Terpentinë për qëllime farmaceutike, Timol për qëllime farmaceutike, 

Tonike ilaçe, Tretës për qëllime farmaceutike, Tretësa për heqje të allçive ngjitëse, 

Tretësira për qëllime mjekësore, Tretësirë kripe të jodit, Ujë deti për banja mjekësore, Ujë 

deti  për banjo mjekësore, Ujë goulard, Ujë Melissa për qëllime farmaceutike, Ujë mineral 

për qëllime mjekësore, Çaj asmatik, Çaj mjekësor, Çaj pakësues për qëllime mjekësore, 

Çimçakiz për qëllime mjekësore, Çimente kockash për qëllime kirurgjikale dhe ortopedike, 

Çimento dentare, Çimento për thundra kafshësh, Ëmbëlsira, mjekësore, Ujë plumbi, Ujë 

termal, Ujëra Minerale  për qëllime mjekësore, Unaza antireumatike, Unaza kalloje për 

këmbë, Unaza Kundër reumatizmës , Urth drithi blozë Preparate kimike për trajtim , 

Ushqim nga fara liri për qëllime farmaceutike, Ushqim për foshnja, Ushqim për qëllime 

farmaceutike, Ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore, Ushqime peshku për 

qëllime farmaceutike, Vaj kamfori për qëllime mjekësore, Vaj kopre për qëllime mjekësore, 

Vaj Mëlçi merluci , Vaj mëlçie merluci, Vaj mjekësor, Vaj mustarde për qëllime 

mjekësore, Vaj për fërkim, Vaj ricini për qëllime mjekësore, Vaj terpentine për qëllime 

farmaceutike, Vajra kundër mizave tëkalit, Vajra Kundra mizave të kalit , Vajra Mjekësore 

, Vaksina, Vata për ushqim me gji, Vata Ushqim me gji , Vermifuga, Vesikantë, Veshje 

kirurgjikale, Vrasës barërash të këqinj, Xinxife, mjekësore, Xhelatinë mbretërore për 

qëllime mjekësore, Xhelatinë Naftë  për qëllime mjekësore, Xhelatinë për qëllime 

mjekësore, Yndyrë mjeljeje, Zamkë ngjitëse mizash, Zbokth Preparate farmaceutike për 

trajtim , Zmbrapsës Insekt , Zmbrapsës për qen.   
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6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre;materialet e ndërtimit prej metali;ndërtime të 

transportueshëm prej metali;materiale prej metali për trase hekurudhore;kabëll joelektik 

dhe tela prej metali të zakonshëm;hekurishte, copëra të vogla prej metali;tuba prej metali të 

madhësive të ndryshme;kasaforta;mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në klasa të 

tjera;minerale. Aliazh zinku-nikeli-bakëri, Aliazhe çeliku, Aliazhe metalike të zakonshme, 

Aliazhe për kallajisje, Alumin, Amballazhim dhe paketim Fletë prej metali, Ankorim 

anijesh Doke lundruese prej metali, për , Antena prej teli, Argjend me aliazh kallai, Arkitra 

prej metali, Arkivole Armatura metali, Armatura dere prej metali, Armatura pre metali për 

dritare, Armatura prej metali për arkivole, Armatura prej metali për krevate, Armatura prej 

metali për ndërtim, Armatura prej metali për orendi, Armatura prej metali për tubacione ajri 

të kompresuar, Bakër, i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, Banda metali Shtëngues për  

lidhje tensioni, Banja për zogj struktura prej metali, Banja Zog  struktura metalike, 

Bashkues prej metali për tuba, Bashkuesa metali për zinxhira, Berillum glucinium, Binarë 

prej metali, Bllokues timoni prej metali për automjete, Blloqe shtrimi prej metali, Bojë 

Kabina metali për spërkatje , Borde doku prej metali, Borde ndërtimi prej metali, Borde 

prej metali Ndërtim , Borde zhytjeje prej metali, Brava elastike, Bronz, Bronz për gurë 

varri, Bronz vepra arti, Buste prej metali të zakonshëm, Byzylykë identifikimi prej metali, 

për spitale, Byzylykë metali Identifikimi  për spitale, Celsa brryl prej metali, Celtium 

hafnium, Dado prej metali, Dara morse prej metali, Degëzime, Derdhje metali për korniza, 

Direkë çeliku, Doke lundrues prej metali për ankorim anijesh, Doke metali për ankorim 

anijesh Lundrim , Doreza dere prej metali, Doreza fshese prej metali, Doreza Kapuçe prej 

metali, Doreza kositjeje prej metali, Doreza prej metali, Doreza thike prej metali, Doreza 

veglash prej metali, Dritare Armatura prej metali , Dritare me kanata prejmetali, Dritare 

prej metali, Dryna, Dyer prej metali , Dysheme prej metali, Enë mbajtëse prej metali për 

gaz të kompresuar ose ajër të lëngët, Enë mbajtëse prej metali për karburant të lëngshëm, 

Enë mbajtëse prej metali për ruajtje acidesh, Enë mbajtëse prej metali ruajtje, transport, 

Enëza metali Orendi , Fasha mbështjelljeje ose lidhjejeje prej metali, Fasho teli, Fenere prej 

metali, jondriçues, Ferrtitanium, Figurina statujëza metali të zakonshëm, Fije lidhëse prej 

metali për qëllime bujqësore, Fletë çeliku, Fletë dhe pllaka prej metali, Fletë erëtreguese 

prej metali Moti ose ere , Fletë kallaji, Fletë metalike Alumini , Fletë prej metali për 

amballazhim dhe paketim, Fllanxha prej metali qafore, Forma pluhuri Metale në  , Forma të 

derdhura prej metali për korniza, Frena metali për ndërtim, Fuçi metalike, Galena mineral, 

Gardhe prej metali, Germanium, Gërma dhe numra prej metali të zakonshëm, përveç 

shtypjes, Gishtëza Kavo  prej metali, Gishtëza prej metali, Gizë, Gizë, e papërpunuar ose 

gjysëm e përpunuar, Glucinium berilium, Govata prej metali për përzierjen e llaçit, Gozhdë, 

Gozhdë akulli kthetra metalike për ngjitje, Gozhdë për thundra kuajsh, Gozhdë prej metali 

pajisje për alpinizëm, Grila dritaresh prej metali, Grila dyersh prej metali, Grila teli prej 

metali, Grila të mbështjellshme prej çeliku, Grilla prej metali, Grumbullime fletësh prej 

metali, Gurë varri prej metali, Hafnium celtium, Hapës dere, joelektrikë, Havan Govata 

metali për përzierjen , Hekur, i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, Hekur Krom , Hekur 

Molibdenum , Hekur oxhaku, Hekur Silikon , Hekur silikoni, Hekur titaniumi, Hekur 

tungsteni, Hekura Në formë sqepi , Hekurishte , Hinka prej metali, jomekanike, Hyrje 

oborri prej metali ndërtim, Ibrikë oxhaku prej metali, Indium, Instalime ajri të kondicionuar 

Tubacione metali për ventilim dhe , Instalime parkimi biçikletash prej metali, Instalime 

qendrore ngrohjeje Tubacione dhe tuba prej metali , Instalime ventilimi dhe kondicionimi 

ajri Tubacione prej metali , Kabana prej metali, Kabina për spërkatjen e bojës, prej metali, 
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Kabina telefonike prej metali, Kablla dhe tuba Kapëse prej metali, Kablla prej metali, 

joelektrikë, Kablla telfer, Kadmium, Kafaz shkallësh prej metali, Kafaze Metali  për kafshë 

të egra, Kafaze metalike kafshësh struktura, Kafaze prej metali, Kafshë Kafaze metalikë për 

egërsira , Kafshë Kurthe për egërsira  , Kallaj, Kallajisje Shufra metali, Kallëpe fonderie 

kallëpe prej metali, Kallëpe ftohjeje fonderi, Kallëpë akulli prej metali, Kanaçe kallaji, 

Kanoçe ruajtëse, Kanxha muri prej metali për tuba, Kapakë kutish prej metali, Kapakë 

oxhaku prej metali, Kapakë shishe metali, Kontenierë paketimi prej metali, Korda prej teli 

lidhje tensioni, Korniza dere prej metali, Korniza dritaresh prej metali, Korniza metali, 

Korniza prej metali për ndërtim, Kosha metali, Kova prej metali, Krahë prej metali për 

tuba, Krevate Armatura metali , Kromë hekuri, Kromium, Kruajtës dere, Kruajtës këmbësh, 

Kudhra, Kudhra portative, Kunja, Kunja Cotter, Kunja për timona, etj., Kunja pjesë metali, 

Kunja prej metali, Kurthe për egërsira , Kuti konservimi prej metali, Kuti letrash prej 

metali, Kuti metali të zakonshëm, Kuti parash prej metali, Kuti Për siguri parash , Kuti 

sigurie parash, Kuti telefonike prej metali, Kuti teneqeje, Kuti veglash prej metali, bosh, 

Kyçe metali për çanta, Kyçe prej metali, përveç atyre elektrikë, Letër metalike alumini , 

Lidhëse këllëfësh prej metali, Lidhje hekurudhore prej metali, Lidhje prej metali, Lidhje 

prej metali Kabëll , joelektrik, Lidhje tensioni, Limonite, Lingota prej metali të zakonshëm, 

Litar prej teli, Litarë prej metali, Magnezium, Manganez, Material prej teli, Material 

saldimi Ar , Material saldimi Argjend , Materiale hekurudhe prej metali, Materiale ndërtimi 

prej metali, Materiale ndërtimi refraktare prej metali, Materiale përforcimi, prej metali, për 

beton, Materiale përforcimi prej metali për ndërtim, Materiale përforcimi prej metali për 

rripa makinash, Materiale përforcimi prej metali për tuba, Materiale prej metali me kabllo 

për rrugë të përhershme hekurudhore, Mbajtese lekesh prej metali te zakonshem, Mbajtëse 

metali për trajtimin e ngarkesave, Mbajtëse vazosh prej metali, Mbajtëse vozash prej 

metali, Mbështetëse prej metali, Mbështjellje pjesë prej metali, Mbështjellje prej metali për 

trajtimin e ngarkesave, Mbrojtës binarësh prej metali, Mbrojtëse metali për konstruksion 

dhe ndërtim, Mbrojtëse prej metali, Mbulesa çatish prej metali, Mbulesë kapanxhe prej 

metali, Mbulesë prej metali e qosheve të çative, Mbushje prej metali, Mbyllës dere, 

joelektrikë, Mbyllëse shishesh prej metali, Mbyllje prej metali për betone, Mbyllje prej 

metali për enë mbajtëse, Mbyllje prej metali për varre, Mentesha prejmetali, Mentesha 

shiriti prej metali, Metal i bardhë, Metal i tubëzuar, Metal kundër fërkimit, Metale në formë 

pluhuri , Metale piroforike, Metale të zakonshme, të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, 

Minerale hekuri, Minerale kromi, Minerale prej metali, Mjete për mbajtjen e zogjve prej 

metali I Lëvizur nga era , Molibden, Monitorues zjarri furnalte, Monumente prej metali, 

Ndalues dere prej metali, Ndalues dritaresh prej metali, Ndalues kullimi valvula prej metali, 

Ndalues porte prej metali, Ndërtim Materiale përforcimi prej metali , Ndërtim Skelete prej 

metali , Ndërtime Armatura metali , Ndërtime çeliku, Ndërtime prej metali, Ndërtime, të 

transportueshme, prej metali, Ngarkesa Mbajtëse metali për transportim , Nikel, Nikel-

argjendi, Niobium, NNdalesa prej metali, Numra gërma dhe  metali të zakonshëm, përveç 

llojit, Numra shtëpie prej metali, jondriçues, Nyje kablli prej metali, joelektrike, Orendi 

Armatura prej metali, Oxhakë prej metali, Pafta me rrota çizme, Pajime të kalit prej metali 

për mbajtjen e ngarkesave, Pajisje metalike për ruajtjen e mishit, Pajisje ndërtimi ose 

mobiljes prej nikel-argjendi, Pajisje prej metali për largim zogjsh të lëvizura nga era, 

Paketa pllakash kallaji, Paketime Fletë kallaji , Paleta transportimi prej metali, Palete 

ngarkimi, prej metali, Palete transporti prej metali, Palleta prej metali Mbajtje , Palleta prej 

metali Ngarkim , Palleta prej metali Transport , Panele dere prej metali, Panele ndërtimi 
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prej metali, Panele prej metali Ndërtim , Panele sinjalizues, jondriçues dhe jomekanikë, prej 

metali, Parete ndarëse Furnalte , Parete ndarëse prej metali, Patina metali për dyer me 

rrëshqitje, Patkoj prej metali, Pengesa Përplasje  prej metali për rrugë, Pengesa prej metali 

për rrugët, Pengesë rrotulluese, joautomatike, Perçina prej metali, Pika hekurudhe, Pipëza 

prej metali, Pishina Notim  struktura metali, Pishina struktura metalike, Pjesë gardhi prej 

metali, Pjesë mekanike  prej metali, të vogla, Pjesë metalike në formë sqepi, Pjesë ndarëse 

prej metali, Platforma mbi shtylla prej metali, Platforma, parafabrikate, prej metali, 

Platforma prej metali për lëshim rraketash, Platforma rrotulluese hekurudha, Plumb, i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, Pllaka bashkuese binarë, Pllaka dyshemeje, prej 

metali, Pllaka hekuri, Pllaka identifikuese prej metali, Pllaka kallaji, Pllaka lidhjeje, Pllaka 

memoriale, prej metali, Pllaka memoriali, prej metali, Pllaka numrash, prej metali, Pllaka 

prej metali, Pllaka prej metali për ndërtim, Pllaka Registrimi  prej metali, Pllaka regjistrimi, 

prej metali, Pllaka të ankoruara, Pllaka të blinduara, Pllaka varresh prej metali, Pllaka 

varreve prej metali, Pllaka varri me mbishkrim prej metali, Pllaka varri prej metali, 

Pllakëzim i blinduar, Porta prej metali, Prag prej metali, Pranga, Priza muri prej metali, 

Priza prej metali, Priza prej metali Mur , Prodhime hekuri për dritare, Prodhime hekuri për 

dyer, Profile hekuri, Pulexha dritaresh, Pulexha prej metali, përveç makinerive, Puse nafte 

Veshje prej metali , Qafa metali për shtrëngim tubash, Qemere prej metali groposje, Qen 

Zinxhirë, Qepenë prej metali, Qermet, Qoshe prej metali, për ndërtim, Rondele prej metali, 

Rrath fuçie metalike, Rrathë ndalimi prej metali , Rrathë prej metali Fuçi , Rrip Çelik , Rrip 

Hekur , Rripa makinash Materjale përforcimi prej metali, Rripa metali për trajtimin e 

ngarkesave, Rripa pulexha, Rripa shtrëngues prej metali për dritare, Rripa shtrëngues prej 

metalii, Rrjeta insektesh prej metali, Rrjeta teli prej metali, Rrjeta zjarresh furnalte, Rrotëza 

krevati prej metali, Rrotëza orendish prej metali, Rrotulla prej metali, jomekanike, për tuba 

të përkulshëm, Rrymat prej metali, Saldim ari, Saldim Shufra prej metali për , Saldues 

argjendi, Seras prej metali, të transportueshme, Sëndukë prej metali, Sëndukë prej metali 

për ushqim, Sëndyqe veglash prej metali, bosh, Sfera çeliku, Simbole metalike për 

automjete, Skelete prej metali për ndërtim, Skelete serash prej metali, Skelë prej metali, 

Spesorë, Spiranca , Statuja prej metali të zakonshëm, Statujëza prej metali të zakonshëm, 

Stenda prej metali Fuçi , Stola Nën  prej metali, Susta dere, joelektrike, Susta pjesë metali, 

Shenja, jondriçuese dhe j-mekanike, prej metali, Shenja, jondriçuese dhe jomekanike, prej 

metali, për rrugë, Sheshe patinimi struktura prej metali, Shirit hekuri, Shirita çeliku, Shirita 

prej metali për trajtimin e ngarkesave, Shiritë metalikë për qëllim lidhjeje, Shishe enë 

metalike për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm, Shkallë ecjeje shkallë prej metali, 

Shkallë hipje metali, të lëvizshme, për pasagjerë, Shkallë prej metali, Shkallë shkallë prej 

metali, Shkopinj ecjeje Kapuçe prej metali , Shkrirje metalurgji, Shtëpi pulash, prej metali, 

Shtrengues tubash Qafore prej metali, Shtresa të brendshme prej metali ndërtim, Shtresa të 

jashtme muri prej metali ndërtim, Shtrëngues dritaresh prej metali, Shtrëngues rripa 

makinash prej metali, Shtrimi me pllaka prej metali I dyshemesë, Shtylla ankorimi prej 

metali, Shtylla metalike për transmetimin e energjisë elkompektrike, Shtylla prej metali e 

fiksueshme, Shtylla prej metali, për linja elektrike, Shtylla prej metali për linja elektrike, 

Shtylla prej metali për ndërtime, Shtylla prej metali për ndriçim, Shtylla telegrafi prej 

metali, Shtylla tendash prej metali, Shufra metali për kangjella, Shufra oxhaku prej metali, 

Shufra prej metali për kallaisje dhe saldim, Shufra standarte ngarkimi, prej metali, për 

vagona hekurudhorë, Shufra Shul  prej metali, Shufra shulash prej metali, Shula dere, Shula 

kornize për dritare, Shula prej metali, Shule, Shule Bravë , Shule metali, Shule, të rrafshët, 
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Tabela prej metali, Tantalum metal, Tapa metali, Tavane prej metali, Tavolina morse prej 

metali, Tel hekuri, Tel prej aliazhesh metali të zakonshëm, përveç telave sigurues, Tel prej 

metali të zakonshëm, Tela alumini, Tela bakri, të paizoluar, Tela çeliku, Tela me gjemba, 

Tela saldimi prej metali, Tërheqës për banda metalike lidhje tensioni, Tërheqës prej metali 

Rrip , Titanium, Tokza prej metali të zakonshëm, Tombak, Transportim ngarkesash 

Mbajtëse metali, Transportim ngarkesash Pajime kuajsh prej metali, Transportim 

ngarkesash Shirita prej metali, Trarë horizontalë prej metali, Trarë pjesë të shkallës prej 

metali, Trarë prej metali, Tregues ere prej metali, Tregues moti prej metali, Trokitës dere, 

Trokitës Derë , Tuba Bashkuesh metali, Tuba çeliku, Tuba Kapse metali , Tuba këllëfi prej 

metali, Tuba kullimi prej metali, Tuba prej metali, Tuba prej metali, për instalime qendrore 

ngrohjeje, Tuba Qyngje uji  prej metali, Tuba qyngjesh prej metali, Tuba të degëzuar 

metali, Tuba uji prej metali, Tuba ulluqesh prej metali, Tubacione metali, për instalime 

qendrore ngrohjeje, Tubacione metali për ventilim dhe instalime ajri të kondicionuar, 

Tubacionet prej metali, TubaTuba Materjale përforcimi prej metali për , Tungsten, Tunxh, i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, Thumba, Thumba gozhdë, Thumba Graso , Thumba 

grasoje, Ulluqe prej metali, Unaza bakri, Unaza metali të zakonshëm për çelësa, Unaza prej 

metali , Unaza vidash, Vagona për fjetje prej metali, Vagonë fjetjeve prej metali Hekurudhë 

, Valvula prej metali për tuba uji, Valvula prej metali, përveç pjesësh makinash, Vanadium, 

Çati prej metali, Çelësa, Çelësa Unaza prej metali të zakonshëm, Çelik, i papërpunuar ose 

gjysëm i përpunuar, Çelsa hekurudhe, Çelsa Hekurudhë , Çengela çeliku, Çengela hekuri, 

Çengela kthetra hekuri për ngjitje, Çengela për pllaka pjesë metalike, Çengela pjesë 

metalike, Çengela prej metali kllapa, Çengela prej metali për tela për varjen e rrobave, 

Çezma për voza, prej metali, Çikrik mbështjellës prej metali, jomekanik, për markuça të 

përkulshëm, Çisterna prej metali, Varëse rrobash prej metali, Varre Mbyllje prej metali, 

Varre Monumente prej bronzi, Varre Monumente prej metali, Varre prej metali, Vaska prej 

metali, Vend shkëmbimi binarësh Hekurudhe , Vepra arti prej metali të zakonshëm, Veshje 

bombulash, të fiksuara, prej metali, Veshje prej metali ndërtim, Vida lidhëse prej metali për 

kablla, Vida me vrimë, Vida prej metali, Voza ankorimi prej metali, Voza Çezma, prej 

metali, Voza prej metali, Voza Të lidhura  prej metali, Vula Plumb , Vula plumbi, Xokël 

prej metali, Yzengji prej metali, Zile dere, joelektrike, Zile për kafshë, Zink, Zinxhira 

sigurije prej metali, Zinxhirë bagëtish, Zinxhirë për qen, Zinxhirë prej metali , Zirkonium,   

7   Makineri dhe mjete makinerie;pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore);komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor);vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë;inkubatorë për prodhim vezësh. 

Aerokondensorë, Aerotorë, Akuariume Pompa gazimi , Anije Motorë, Aparate boje për 

makineri printimi, Aparate galvanizimi, Aparate konveksioni Karburant  për motorët me 

djegie të brendshme, Aparate larje, Aparate lidhëse për kashtë, Aparate lidhëse për kashtën, 

Aparate manovruese për ngarkim dhe shkarkim, Aparate mbështjelljeje, mekanike, Aparate 

ngritëse, Aparate pastrami acetileni, Aparate pastrimi Acetilen , Aparate pastrues që 

përdorin avull, Aparate për bërjen e ujit të gazuar, Aparate për lidhje librash dhe makineri 

për qëllime industriale, Aparate për spostim me ngritje, Aparate ruajtjeje karburanti për 

motorë me djegie të brendshme, Aparate saldimi, që vihen në veprim me gaz, Aparate 

saldimi, të vëna në veprim me gaz, Aparate transporti miniera, Aparate ushqimi për boliera 

motorësh, Aplikime bujqësore përveç vënies në veprim me dorë, Armatura për boliera 

motorësh, Artikuj prej çeliku Konvertues për , Ashensora, të ndryshëm nga ashensorët e 

skive, Ashensorë bujqësorë, Ashensorë ngritës, Atomizues makineri, Banda Ngjitës  për 
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pulexha, Banka sharre pjesë makinerish, Bashkues boshti makineri, Bashkuesa përveç 

automjeteve të tokës, Birrë Aparate për nxjerrje  nën presion, Bobina për tezgjahe thurjeje, 

Bojë Furça ajri për zbatimin , Bolier motori me avull, Boshte Kushineta për transmision , 

Boshte manivele, Boshte për makineri, Boshte Tezgja , Boshte tezgjahu, Boshte 

transmisioni Kushineta për , Boshte transmisioni, përveç automjeteve të tokës, Buldozer, 

Centrifuga makineri, Cilindra për makina petëzimi, Cilindra për makineri, Cilindra për 

motora, Cilindra Pistona për , Cilindra presioni, Dalta për makineri, Dash hidraulik 

makineri, Depositues mbetjesh, Depositues mbetjesh makineri, Depozita zgjerimi pjesë 

makinerish, Diafragma Pompa , Diafragma pompash, Dinamo, Dinamo biçikletash, 

Drejtues shpejtësie për makineri, motora, Drithëra Makineri fryrëse ose ventilatorë për 

kompresimin, thithjen dhe transportin, Druga tezgjahu pjesë makinerish, Ekonomizues 

karburantesh për motorë, Eksraktorë për miniera, Eskavatorë, Etiketues makineri, Filtra për 

pastrimin e ajrit ftohës, për motorë, Filtra pjesë makinerish ose motorësh, Frena Kushineta  

për makineri, Furça ajri për aplikim ngjyre, Furça Dinamo , Furça dinamoje, Furça karboin 

elektricitet, Furça pjesë makinerie, Furça, që veprojnë në mënryë elektrike, Gaze Makineri 

fryrëse për kompresim, heqje dhe transport të , Gazifikues, Gërmues makineri, Gërshërë, 

elektrike, Gërshërë krasitjejeje, elektrike, Gërshërë makineri, Grabuja për makineri 

pastrami gjethesh, Grirës dokumentash makineri për përdorime industriale, Grirës, 

elektrike, për qëllimit shtëpiak, Grirësa mishi makineri, Gura mulliri, Gurë bluarës pjesë 

makinerish, Gushineta ruli, Gjeneratorë, Gjeneratorë Korenti , Gjeneratorë rryme elektrike, 

Gjeneratorë rryme eletrike për emergjenca, Gjeneratorë të rrymës elektrike, Hapës dhe 

mbyllës dere pneumatike pjesë makinerish, Hapës dhe mbyllës dyersh hidraulike pjesë 

makinerish, Hapës dhe mbyllës dyersh Hidraulikë  pjesë makinerish, Hapës dhe mbyllës 

dyersh Pneumatikë  pjesë makinerish, Hapës Kanaçe , elektrike, Hapës kanaçes, electrikë, 

Hapës kanaçesh, elektrike, Hapës Teneqe , elektrike, Hedhës Kazan plehrash mbeturina , 

Hedhës mbeturinash, Heqës gazi për furnizimin me ujë, Hinka shkarkim mekanik, 

Induktorë ndezës, Induktorë ndezës për motorë, Ingranazhe Makineri , Ingranazhe për vegja 

tezgjahu, Ingranazhe, përveç automjeteve të tokës, Ingranazhe reduktues përveç 

automjeteve të tokës, Inkubatorë për vezë, Instalime kondensuese, Instalime për heqje 

pluhuri qëllime pastrimi, Instalime për largim pluhuri qëllime pastrimi, Instalime për larje 

automjetes, Instalime për larje automjetesh, Instalime qendrore për pastrues vakumi, 

Installatime sitash, Injektorë për motorë, Jastëk ajror automjetesh Motore për , Kablla 

kontrolli për makineri, motora, Kacek makineri, Kacekë kovaçane, Kalandruesit, Kallëpe 

për këpucë pjesë makinerish, Kallëpe pjesë makinerish, Kallëpë këpucësh pjesë makinerish, 

Kapakë pjesë makinerish, Kapstane, Kapuça pjesë makinerish, Karburatorë, Kartriçe për 

makineri filtruese, Koka cilindri për motora, Koka shpuese pjesë makinerish, Kolektorë 

bolierësh Makinë , Kompresorë, Kompresorë makineri, Kompresorë për frigoriferë, 

Kondensatorë avull pjesë makinerish, Kondensues ajri, Kontrollorë Pneumatik , për makina 

dhe motora, Kontrollues Hidraulikë , për makineri dhe motora, Konvejerë makineri, 

Konvejerë me tuba, pneumatikë, Konvejerë pneumatikë në formë tubi, Konvertorë për punë 

çeliku, Konvertues përdredhjeje përveç automjeteve të tokës, Konvertuesa katalitikë, 

Korniza tjerrjeje, Korrësa, Korrësa dhe lidhësa, Korrësa dhe shirësa, Kositës lëndinash 

makineri, Krah kushinetash për makineri, Krehje tekstili pjesë të makinerive të krehjes, 

Krikë makineri, Krikë me kremalierë dhe pinjonë, Kultivatorë makineri, Kultivatorë Të 

motorizuar , Kultivatorë të motorizuar, Kupa thithëse për makineri mjeljeje, Kupa thithjeje 

për makineri mjeljeje, Kushineta për boshte transmisioni, Kushineta për makineri kundër 
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fërkimit, Kushineta pjesë makinerish, Kushineta Unaza sferash, Kushineta vetëvajisëse, 

Kuti grasoje pjesë makinerish, Kuti manivelash për makineri, motora, Kuti mbushjeje pjesë 

makinerish, Kuti për matrica shtypshkrim, Kuti shpejtësie përveç automjeteve të tokës, Kuti 

të qafës së boshtit lëvizës pjesë makinerish, Larës pjatash, Larësa me presion të lartë, Lesa, 

Lopata, mekanike, Lubrifikatorë pjesë makinerish, Llustrues dylli Makineri dhe aparate për 

, elektrike, Llustrues Makineri dhe aparate për  electrik, Makina Aparate, Makina 

automatike me ngjitës shirit makineri, Makina mbjelljeje makineri, Makina petëzimi, 

Makineri ajri të kompresuar, Makineri amballazhimi, Makineri baxhoje, Makineri bërjeje 

sheqeri, Makineri bloje, Makineri bujqësore, Makineri centrifugale, Makineri cigaresh për 

qëllime industriale, Makineri derdhjeje, Makineri elektromekanike për industrinë kimike, 

Makineri endjeje, Makineri fiksimi për shtypje, Makineri filetimi, Makineri filtruese, 

Makineri fonderie, Makineri fryrëse për kompresim, thithje dhe transport drithërash, 

Makineri fryrëse për kompresim, thithje dhe transport gazesh, Makineri fryrëse për thithje 

të pluhurit, etj., Makineri fshirjeje rrugësh vetëlëvizës, Makineri gdhendjeje, Makineri 

goditëse, Makineri gozhdimi, Makineri grirëse për zarzavate, Makineri gjalpi, Makineri 

hapje vrimash për dado, Makineri hekurosje, Makineri kapje flokësh për kafshët, Makineri 

korrje, Makineri kositëse Thika për , Makineri krasitjeje, Makineri krehëse, Makineri 

kulluese, Makineri kuzhine, elektrike , Makineri larëse me monedha, Makineri larjeje, 

Makineri larjeje lavanderi, Makineri larjeje Vihen në veprim me monedha , Makineri 

letrash, Makineri lyerje, Makineri lyerjeje me gëlqere, Makineri manovruese, automatike 

manipulatorë, Makineri matjeje, Makineri mbushëse, Makineri me aks, Makineri montimi 

biçikletash, Makineri mprehjeje, Makineri mulliri, Makineri ndarëse, Makineri ngrirjeje, 

Makineri ngjeshjeje mbetjesh, Makineri ngjeshjeje mbeturinash, Makineri ngjyrosjeje, 

Makineri paketimi, Makineri pastrimi gjethesh, Makineri pastrimi për drithin, Makineri 

pastruese Rrugë  vetëlëvizës, Makineri peshkimi, Makineri për arnim, Makineri për bërje 

birre, Makineri për bërje bitumi, Makineri për bërje dantellash, Makineri për bërje 

gërshetash, Makineri për bërje kordash, Makineri për bërje rrugësh, Makineri për bërje 

takash, Makineri për bërje të pastave të ngrënshme, Makineri për bërjen e fijeve të raketave 

të tenisit, Makineri për bërjen e letrave, Makineri për bërjen e pijeve të gazuara, Makineri 

për bloje mielli, Makineri për hapje hendeku plugje, Makineri për industrinë tekstile, 

Makineri për kthyerje palash, Makineri për larje bojrash, Makineri për larje shishesh, 

Makineri për lëvizje dherash, Makineri për mbledhjen e duajve, Makineri për mbushje 

shishesh, Makineri për mbyllje shishesh, Makineri për mjelje, Makineri për mjelje Kupa 

thithash kupa për thithje , Makineri për mprehje thikash, Makineri për ndërtim 

hekurudhash, Makineri për pastrimin e barërave të këqija, Makineri për pastrimin e 

mineralit nga balta, Makineri për përgatitje ushqimesh, elektromekanike, Makineri për 

përpunim druri, Makineri për përpunim metali, Makineri për përzierjen e brumit, Makineri 

për prerje buke, Makineri për prerje dhe filetim stampash, Makineri për prerje qymyri, 

Makineri për prerjen e flokëve të kafshëve, Makineri për qërim lëkure, Makineri për 

rregullim pemësh, Makineri për shpim vrimash, Makineri për shtrirje binaresh, Makineri 

për taposje shishesh, Makineri për tërheqje metali, Makineri për thithje ajri, Makineri për 

thurje, Makineri për vulosje shishesh, Makineri për zhveshje drithërash, Makineri për 

zhveshje misri, Makineri përgatitjeje pijesh, elektromekanike, Makineri përhapjeje bari, 

Makineri përkulëse, Makineri përpunimi duhani, Makineri përpunimi guri, Makineri 

përpunimi lëkure, Makineri përpunimi minierash, Makineri përpunimi qelqi, Makineri 

përpunimi rripash lëkure, Makineri përpunimi uji mineral, Makineri përzierjeje, Makineri 
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pështjelluese, Makineri prerëse, Makineri presuese për të materiale të mëndafshta, Makineri 

printera për përdorim në metale fleta, Makineri qepëse, Makineri qepjeje, Makineri qethjeje 

për kafshë, Makineri radhimi fotokompozicion, Makineri radhimi printim, Makineri 

rafinerimi vajrash, Makineri saldimi, elektrike, Makineri sallamesh, Makineri selektimi për 

industri, Makineri sitjeje, Makineri spërkatëse, Makineri stampë për shtypje, Makineri 

stampimi, Makineri stampimi për qëllime industriale, Makineri stampuese, Makineri 

stampuse, Makineri shirjeje, Makineri shpëlarje, Makineri shpimi, Makineri shpuse, 

Makineri shtrydhëse për lavanderi, Makineri shtypëse, Makineri shtypjeje me klishe, 

Makineri tipografike, Makineri tjerrjeje, Makineri trajtimi xeherorësh, Makineri transporti 

Rrjet  peshkim, Makineri transportimi rrjetash peshkim, Makineri tharjeje, Makineri 

thithjeje për qëllime industriale, Makineri zdruguese, Makineri zifti, Makineri zhveshje 

mishi, Makineri zhveshjeje dhe korrjeje, Makineri zhveshjeje Misër dhe grurë , Mandrina 

pjesë makinerish, Mandrina shpimi pjesë makinerish, Marmite për motora, Matrica Kuti për  

printim, Matrica për përdorim në printim, Mbajtëse thikash pjesë makinerie, Mbledhës 

gurëzash Bolier makine , Mbledhësa Makinë për gurëzat e bolierave , Mbrojtës pjesë 

makinerish, Mbushje Aparate për , Mbushje për makineri kundër fërkimit, Mekanizma 

kontrolli për makineri, motora, Mekanizma shtytës përveç automjeteve të tokës, 

Motoçikleta Startera për , Motora hidraulikë, Motora jet përveç automjeteve të tokës, 

Motora me ajër të kompresuar, Motora me avull, Motora për fryrje, Motora përveç 

automjeteve të tokës, Motorë aeronautikalë, Motorë aeroplani, Motorë, elektrikë, përveç 

automjeteve të tokës, Motorë për anije, Motorë, përveç automjeteve të tokës, Motoskafë, 

Mulli bluarës mielli, Mulli kafeje, përveç atyre të vënies në veprim me dorë, Mullinj 

centrifugalë, Mullinj makineri, Mullinj për qëllime shtëpiake, përveç vënies në veprim me 

dorë, Mullinj piperi përveç vënies në veprim me dorë, Ndarës drithërash, Ndarës hiri 

makineri, Ndarës kreme/qumështi, Ndarës Plug , Ndarësa, Ndarësa avulli/vaji, Ndarësa 

Avull/vaj , Ndarësa kërcelli makineri, Ndarësa uji, Ndezës motorësh me djegie të 

brendshme, Ngritës për vagona, Ngrohës uji pjesë makinerish, Ngjitës bandash për pulexha, 

Ngjyra Pistoleta sprucoje , Nofull frenash përveç automjeteve, Nxjerrës, Pajisje jastëku 

ajror për lëvizje ngarkesash, Pajisje kundër ndotjes për motorë, Pajisje mbajtëse për vegla 

makinerie, Pajisje ndezëse për motorë me djegie të brendshme, Pajisje për tërheqjen e 

perdeve, elektrike, Pajisje trazuese, Pastrim qilimash Makineri dhe aparate, elektrike, 

Pastrues Makineri dhe aparate, elektrike, Pastrurs vakumi, Pedale friksioni përveç 

automjeteve të tokës, Pedale Pedal  për makina qepse, Pedale për makineri qepëse, 

Përpunues ushqimorë, elektrikë, Përzierës betonesh makineri, Përziersa makineri, Pëzierës, 

elektrikë, për qëllime shtëpiake, Pinca biruese për makineri për shpim vrimash, Pistoleta 

me ajër të kompresuar për nxjerrje të rrëshirave, Pistoleta mjete që përdoring eksplozivë, 

Pistoleta Ngjitëse , elektrike, Pistoleta ngjitëse, elektrike, Pistoleta spërpatjeje për bojëra, 

Pistoleta Spruco  për bojë, Pistona pulexhash, Pistonë për cilindra, Pistonë për motora, 

Pistonë pjesë makinerish ose motorash, Pjesë ngritëse kamioni, Pjesë shpuese pjesë 

makinerish, Platforma ngarkuese, Platforma pjesë makinerie, Platforma transporti, Plorë, 

Plugje, Plugje dëbore, Plugje për heqjen e plisave, Pluhurizues Derdhje e ujërave të zeza , 

Pluhurizues makineri, Pluhurzues për derdhje të ujërave të zeza, Pllaka Printer , Pllaka 

printuese, Pompa ajri instalime garazhi, Pompa ajri të kompresuar, Pompa birre, Pompa 

centrifugale, Pompa gazimi për akuariume, Pompa lubrifikuese, Pompa makineri, Pompa 

për instalime ngrohje, Pompa pjesë makinerish, motora, Pompa Vakum  makineri, Pompa 

vakumi makineri, Pompë spërkatëse pjesë makinerish, Prerës kashte, Prerës kashte kafshë, 
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Prerës makineri, Prerës qelqi  diamanti pjesë makinerish, Prerës rrepash makineri, Prerës 

rrënjësh makineri, Prerësa mishi makineri, Presa, Presa frutash, elektrike, për qëllime 

shtëpiake, Presa makineri për qëllime industriale, Presa me avull Rotulluse , të lëvizshme, 

për fabrika, Presa me filtra, Presa për tagji, Presa printuese rotulluese, Presa rrotulluese me 

avull, të lëvizshme, për fabrika, Presa stampuese, Presa tipografike, Presa vere, Presa Verë , 

Presa zbutëse, Presa Zbutje , Printera, Priza për motorët diesel, Pulexha , Pulexha 

amortizuese pjesë makinerish, Pulexha Banda ngjitëse për , Pulexha pjesë makinerish, Qafa 

të boshtit lëvizës pjesë makinerish, Qese për pastrues vakumi, Qipinj kullues, Qyngje për 

boliera motorash, Radiatorë ftohës për motora, Reduktues presioni pjesë makinerish, 

Reduktues Presioni  pjesë makinerish, Regullatorë presioni pjesë makinerish, Regullatorë 

që ushqejnë me ujë, Robotë makineri, Rula ngjeshës, Rula Printer  për makineri, Rula 

printeri për makineri, Rula rrugësh, Rrahësa, elektrikë, Rrahëse vezësh, elektrike, për 

qëllime shtëpiake, Rregullatorë pjesë makinerish, Rrëshqitës për makineri thurje, 

Rrëshqitësa pjesë makinerish, Rripa ashensori, Rripa Dinamo , Rripa dinamoje, Rripa për 

makineri, Rripa për motora, Rripa për transportuesa, Rripa ventilatorësh për motorë, Rrota 

makinash, Rrota mprehjeje pjesë makinerish, Rrota poçari, Rrota pune makinash, Rrota 

Tjerrje , Rrota tjerrjeje, Saldues hekurash, të vëna në veprim me gaz, Segmente frenash 

përveç automjeteve, Segmente pistonesh, Sfera për kushineta, Sifonë avulli, Sifonë Avulli , 

Silenciatorë për motorë, Sita, Skapamento Marmitë  për motora, Sonda shpimi, lundruese 

ose jolundruese, Spiranca Automatike  për qëllime marine, Spiranca automatike për qëllime 

marine, Startera për motoçikleta, Startera për motora, Statorë pjesë makinerish, Stenda për 

makineri, Susta pjesë makinerish, Sharra elektrike me zinxhir, Sharra makineri, Shasi pjesë 

makinerish, Shënues vegla makinerish, Shirita transportues, Shkallë lëvizëse , Shkallë 

lëvizëse, Shkallë lëvizëse elektrike, Shkëlqyes dylli parketesh, elektrikë, Shkëlqyes 

këpucësh, elektrike, Shkëmbyes nxehtësie pjesë makinerish, Shosha makineri ose pjesë 

makinerish, Shpërbërës, Shpues Elektrikë , Shtiza termike makineri, Shtojca pastrues 

vakumi për shpërndarjen e parfumeve dhe dizinfektantëve, Shtrydhëse, Shtypës/mullinj, 

elektrikë Shtëpiak , Shufra lidhëse për makineri, motora, Shufra Lidhëse  për makineri, 

motorë, Tambure për makineri qëndisjeje, Tavolina për makineri, Tehe prerës pjesë 

makinerish, Tejngrohës, Tezgjahe, Tezgjahe çorapesh, Tezgjahe makineri, Tezgjahe për 

thurje, Tezgjahe për thurje Bobina, Tërheqës dhe mbledhës balte makineri, Timpane pjesë 

të presave të printimit , Tokmakë makineri, Torno vegla makinerish, Transmisione për 

makineri, Transmisione, përveç automjeteve të tokës, Transportime për makineri thurjesh, 

Transportues pneumatikë, Transportues Pneumatik-ë , Trotuare lëvizës trotuare, Trotuarë 

trotuarë lëvizës, Tryela Minierë , Tub shkarkimi për motorë, Tuba Bolier  pjesë makinerish, 

Tuba bolieri pjesë makinerish, Tuba fryrjeje saldimi, të vëna në veprim me gaz, Tuba për 

pastrues vakumi, Tundës, Tupa prerës me fryrje ajri, të vëna në punë me gaz, Turbina 

Hidraulike , Turbina hidraulike, Turbina përveç automjeteve të tokës, Turbokompresorë, 

Turjela miniere, Tharësa me rrotullim, Thasë Pastrues vakumi , Thika, elektrike, Thika për 

makineri kositëse, Thika për prerje kashte, Thika pjesë makinerish, Thika Prerëse kashte , 

Thika sharre pjesë makinerish, Udhëzues për makineri, Unaza Graso  pjesë makinerish, 

Unaza grasoje pjesë makinerish, Unaza Piston , Unaza Sfera  për kushineta, Unaza sferash 

për kushineta, Ura Cilindër , Ura ruli, Ushqyes Blektori e mekanizuar , Ushqyes letre 

printim, Ushqyes pjesë makinerish, Ushqyes të mekanizuar blektorie, Ushqyesë 

karburatori, Valvola mbyllëse pjesë makinerish, Valvula Kërcitëse  pjesë makinerish, 

Valvula pjesë makinerish, Valvula presioni pjesë makinerish, Varësa pjesë makinerish, 
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Vegla dore, përveç vënies në veprim me dorë, Vegla makinerie, Çekiça pjesë makinerish, 

Çekiça Pneumatikë , Çekiçë elektrikë, Çekiçë me rrymë elektrike, Çekiçë pneumatikë, 

Çekiçë të përkulur, Çezma pjesë makinerish, motorësh, Çgrasator makineri, Çikrik pjesë 

makinerish, Çikrikë, Çikrikë, mekanikë, për markuçë të përkulshëm, Çikrikë për thurje 

tezgjahu, Çikrikë pjesë makinerish, Çikrikë tërheqës, Vegla Pajisje mbajtëse për makineri , 

Vegla pjesë makinerish, Vegla Të mbajtura me dorë , përveç vënies në veprim me dorë, 

Ventilatorë për kompresim, thithje dhe transporti të drithërave, Ventilatorë për motorë, 

Veshje e brendshme e frenave përveç automjeteve, Vibratorë makineri për përdorime 

industriale, Vinça, Vinça aparate për ngritje, Vinça pjesë makinerie, Volant Makineri , 

Volante Makinë , Volante përveç automjeteve të tokës, Volantë makinash, Xhunta pjesë për 

motora, Xhunta stampimi pjesë për motora, Xhunta universale Xhunta Kardan, Xhunta 

Universale  xhunta Kardan, Zinxhira Ngarje makine  përveçautomjeteve të tokës, Zinxhirë 

ashensori pjesë makinerish, Zinxhirë drejtues përveë automjeteve të tokës, Zinxhirë 

transmisioni përveç automjeteve të tokës   

8   Vegla dhe instrumenta dore që vihen në punë me dorë;takëm thikash/pirunjësh;armë 

krahu brisqe rroje Akse, Akse me kllapa, Aparate për shpuarjen e veshëve, Aparate 

shkatrues për parasite të bimëve, Aparate shpimi Vesh , Aparate tërheqjeje shiritash 

metalikë vegla dore, Aparate trullosjeje Bagëti , Apatate për vrasjen e parazitëve të bimëve, 

Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë, Armë krahu, përveç armëve të zjarrit, 

Arpion vegla dore, Arrëthyes, Asgjesues gjëmbash vegla dore, Bajoneta, Biçakë, Bikotina 

Instrumenta dore për  joelektrike, Bileta Instrumente për shpimin e , Bishta sopate, Bizë, 

Brisqe, elektrike ose joelektrike, Brisqe qethjeje, Brisqe rroje, Dalta, Dalta konkave vegla 

dore, Dalta me kllapa, Dara, Dashë vegla dore, Dekantim lëngjesh Instrumenta për  vegla 

dore, Diamante Xhamaprerës’  pjesë veglash dore, Diamante xhamaxhiu pjesë të veglave të 

dorës, Doreza krasitjeje vegla dore, Drapra, Estraktues thonjsh, Filetues, Fletë sharre pjesë 

veglash dore, Forma hekuri derdhje, Freza, Fuzhnja, Fuzhnja për peshkim, Garuzhde vegla 

dore, Gdhendës vegla dore, Gërmues Kurthe rëre , Gërmues për kurthe rëre, Gërmues vegla 

dore, Gërshëra të mëdha për krasitjeje, Gërshërë , Gërshërë krasitjeje, Gërshërë mjekrre, 

Gërshërë për krasitje pemësh, Gërshërë qethjeje, Gërshërë të mëdha krasitjeje, Gojëza pjesë 

të veglave të dorës, Gojëza vegla dore, Gozhda, Grirërës zarzavatesh, Gurë bloje vegla 

dore, Gurë kositës, Gurë mprehës, Gurë mprehës per kosën, Gurë mprehje , Gjilpëra 

gravurash, Hanxhar copëtimi zarzavatesh, Hanxharë, Hanxharë për copëtim mishi vegla 

dore, Hanxharë thika, Hapës gocash deti, Hapës kanaçesh, joelektrike, Hapës kanoçesh, 

joelektrike, Hapëse vrimash qendrore vegla dore, Hapëse vrimash vegla dore, Havanë për 

goditje, Havanë për shtypje, Hekur dredhës, Hekur i rrafshët, joelektrike, Hekura derdhjeje, 

Hekura llustrues mjete lustrimi, Hekura markimi, Hekura mbushës vegla dore, Hekura për 

zdrukthari, Hekura stukimi, Hekura vegla dore joelektrike, Hekura zjarri, Hendekhapës 

vegla dore, Heqës Gozhdë , Instrumenta abrazivë instrumenta dore, Instrumenta depilimi, 

elektrike dhe joelektrike, Instrumenta mprehëse, Instrumenta për mprehje thikash, 

Instrumenta për prerje tubash, Instrumenta për qethje bagëtish, Instrumenta për rrjepje 

bagëtish, Instrumenta për trullosje bagëtish, Instrumente për mprehje brisqesh, Kacekë 

Vend zjarri  vegla dore, Kacekë zjarri vegla dore, Kaçavida, Kallëpe vegla dore 

këpucarësh, Kama, Kazma akulli, Kazma vegla dore, Këllëfë Shpata , Këllëfë shpate, 

Komplet argjendi thika, pirunj dhe lugë, Komplet manikyre, elektrike, Komplet tavoline 

thika, pirunj dhe lugë, Komplete manikyre, Komplete pedikyre, Korniza për sharra dore, 

Kosa, Kosa për prerje ne bujqësi, Kosa vegla dore, Krahë Anë , Krëhëra për lid he kërp 
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vegla dore, Krikë Ngrit-ës , që vihen në veprim me dorë, Krikë për ngritje, që vihen në 

veprim me dorë, Kruajtës vegla dore, Kunj për hapjen e vrimave, Kuti Briqe , Kuti 

brisqesh, Kuti kësulash Kësulë vegla dore, Kuti me gjilpëra, Kuti rroje, Leva, Lima thonjsh, 

Lima thonjsh, elektrike, Lima vegla, Lopata mekanike vegla dore, Lopata metalurgu vegla 

dore, Lopata vegla dore, Lopatëza për para, Lugë , Llustrues thonjsh, elektrikë ose 

joelektrike, Mazma, Mbajtës për gurë mprehës, Mbajtëse sharrash, Mbatës tryelash vegla 

dore, Mbushësa vegla dore, Meshkuj filetimi vidash Pjesë shtesa për mbajtëse të , 

Minigërshërë për krasitjeje, Mistri, Mistri kopshti, Mjete dërstilimi vegla dore, Mjete 

dredhjeje Qerpikë , Mjete gdhendjeje vegla dore, Mjete peshkimi, Mjete për stampim vegla 

dore, Mjete shënimi bagëtish, Morsa, Morseta për marangozë ose vozaxhinj, Mprehës 

çekiçash, Ndarës sheqeri, Pajisje rjepjeje dhe instrumenta për kasapët, Pastrues me doreza 

hekuri, Pastruesa, Perçinues vegla dore, Përdredhës qerpikësh, Përdredhës vegla dore, 

Pinca, Pinca për hapje vrimash vegla dore, Pinca thonjsh, Pincetë për thonj, Pirunj, Pirunj 

për heqje barërash të këqija vegla dore, Pirunj tavoline, Piskatore, Piskatore për heqjen e 

vetullave, Pistoleta, që vihen në veprim me dorë, për nxjerrje të rrëshirës, Pistoleta vegla 

dore, Pjesë gërmuese pjesë veglash dore, Pjesë zgjatuese për krahët e çezmave, Pllaka me 

vida në formë unazash, Pompa Dore , Pompa dore, Prerës Djathi , joelektrike, Prerës djathi, 

joelektrike, Prerës filetash vegla dore, Prerës flokësh për kafshë instrumenta dore, Prerës 

flokësh për përdorim personal, elektrike dhe elektrikejoelektrike, Prerës lëndinash 

instrumenta dore, Prerës litarësh për bagëti vegla dore, Prerës mulliri vegla dore, Prerës 

picash, joelektrike, Prerës telash gërshërë, Prerës tubash vegla dore, Prerës Veze , 

joelektrike, Prerës vezësh, joelektrike, Prerës zarzavatesh në feta, Prerësa , Prerësa Pica , 

joelektrike, Prerëse thonjsh, elektrike ose joelektrike, Priza frezash, Qethës instrumenta 

dore, Qysqi, Rende vegla dore, Rjepje kafshësh Instrumente dhe vegla, Rubineta vegla 

dore, Rrësira pistoleta, që vihen në veprim me dorë, për nxjerrje të , Rripa lëkure për 

mprehje, Rripa lëkure për prehje brisqesh, Rripa Vegël  mbajtëse, Rripa veglash mbajtës, 

Rrota grirëse zmerile, Rrota guri bluarjeje Zumpara , Rrota Mprehje  vegla dore, Rrota 

mprehjeje vegla dore, Skuadra vegla dore, Spatula vegla dore, Spërkatës Insekticide  vegla 

dore, Spërkatës insekticidesh vegla dore, Sprucator insekticidesh vegla dore, Sprucatorë 

Insekticide  vegla dore, Sqeparë, Sqeparë vegla, Stampa vegla dore, Stoqe vidash vegla 

dore, Sharra, Sharra përkulëse, Sharra vegla dore, Shate vegla dore, Shiringa për spërkatje 

insekticidesh, Shkëlqyes hekuri, Shkëlqyes thonjsh duarsh, elektrike ose joelektrike, 

Shkopinj, Shkopinj të policisë, Shkuarës peri në gjilpëra, Shkulës thonjsh vegla dore, 

Shpata, Shpata për përdorin në sport, Shpues vrimash me numërim, Shpues vrimash në 

thonj, Shtypsa hekurosjeje, Shufra për dredhje flokësh, Shufra Prerëse , Shufra prerëse të 

makinerisë prerëse, Shufra prerjeje, Takëm thikash/pirunj , Takëme tavoline thika, pirunj 

dhe lugë, Tatuazhe Aparate, Tehe thikash armë, Tehe thikash për zdrukthtari, Tehe thikash 

vegla dore, Tokmakë, Tokmakë dherash vegla dore, Tokmakë Toke  vegla dore, Tokmakë 

vegla dore, Trapanë dore, Trapanë vegla dore, Tryela, Tryela dore vegla dore, Turjela, 

Çekanë farkëtari, Çekiça vegla dore, Çekiçë, Çekiçë druri instrumenta dore, Çekiçë guri, 

Çekiçë marangozi, Çekiçë perçinues vegla dore, Çekiçë për punim guri, Çelës anglez për 

rubineta, Çelësa vegla dore, Çelik mprehës, Çeliqe thikash, Turjela zdrukthtari, Turjelë 

dore vegla dore, Therrje kafshësh Mjete dhe instrumente , Thika , Thika Farrier, Thika 

grirëse vegla dore, Thika gjuetie, Thika krasitjeje, Thika me dy tehe, Thika paletash, Thika 

për krasitjeje, Thika për zhveshje mishi vegla dore, Thika që heqin lëvoren, Thika të 

shkallëzuara, Thika vizatimi, Thika zarzavatesh, Thurje vegla dore, Unaza kositëse, Unaza 
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për hapje vrimash knuckle pluhurers, Vaporizues Insekticide  vegla dore, Vaporizues 

insekticidesh vegla dore, Vegla dore, që vihen në veprim me dorë, Vegla kasapi aparate dhe 

instrumenta rrjepjeje, Vegla kopshti, që vihen në veprim me dorë, Vegla kruarjeje vegla 

dore, Vegla me tehe vegla dore, Vegla prerëse vegla dore, Vegla stampimi vegla dore, 

Vegla shartimi vegla dore, Vegla shënimi bagëtish, Vegla shpimi vegla dore, Verë 

Garuzhde, Vjelës frutash vegla dore, Zdrukthe, Zdrukthe në formë kllape, Zgjatës për tela 

dhe shirita metalikë vegla dore, Zgjatës telash vegla dore, Zgjatues vegla dore, Çomange   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna;aparate për të fikur zjarrin. Acidimetra për bateri, Aerometra, Akseleratorë 

pjesëzash, Aksidentet rrugore Disqe reflektues, për përdorim, për parandalimin e , 

Aktinometra, Akumulatorë, elektrikë, Akumulatorë, elektrikë, për automjete, Alarme , 

Alarme akustike tingull, Alarme me fishkëllimë, Alarme zëri, Alarme Zjarr , Alarme zjarri, 

Aliazhe metali Tela prej  siguresa, Alidade, Alkoolmetra, Altimetre, Altoparlantë, 

Ampermetra, Amplifikatorë, Anemometra, Anije me pajisje për vënie Zjarre , Anije 

zjarrfikëse, Anoda, Antena, Antena pa kabëll Shufra për , Antikatoda, Aparat faksi, Aparate 

analizash ajrore, Aparate argëtimi përshtatur për përdorim me ekran të jashtëm ose monitor, 

Aparate çmagnetizues për shirita magnetikë, Aparate diagnostikues, jo për qëllime 

mjekësore, Aparate difraksionimi mikroskopi, Aparate disqesh, Aparate distilimi për 

qëllime shkencore, Aparate drejtimi, automatike, për automjete, Aparate dhe instalime që 

prodhojnë rreze-X, jo për qëllime mjekësore, Aparate dhe instrumenta detarë, Aparate dhe 

instrumenta kimike, Aparate dhe instrumenta optikë, Aparate dhe instrumenta rilevimi, 

Aparate dhe instrumente peshuese, Aparate dhe makina për matjen e thellësisë së ujit, 

Aparate dhe pajisje për shpëtimin e jetës, Aparate elektrodinamikë për kontrollin në largësi 

të pikave të kthesave të hekurudhës, Aparate elektrodinamikë për kontrollin në largësi të 

sinjaleve, Aparate faturash, Aparate fototelegrafikë, Aparate frymëmarrjeje për notim 

nënujor, Aparate frymëmarrjeje, përveç për frymëmarrje artificiale, Aparate galvanizuese, 

Aparate heliografikë, Aparate jonizimi, jo për trajtimin e ajrit, Aparate katodikë kundër 

korrozionit, Aparate kontrolli në distancë, Aparate kromatografike për përdorim 

laboratorik, Aparate kundra operimit Mekanizma, Aparate lundrimi për mjetet e transportit 

kompjutera në bord, Aparate lustrimi për stampimet fotografike, Aparate matëse, Aparate 

matëse preçizioni, Aparate me frekuencë të lartë, Aparate mësimdhënieje, Aparate mësimi 

audiovizuale, Aparate modelues për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve, Aparate 

monitorues, elektrikë, Aparate ndezës, elektrikë, për ndezjen në distancë, Aparate 

ndërlidhjeje, Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve, Aparate pastrues për disqe fonografike, 

Aparate pastrues për disqe të regjistrimit të zërit, Aparate peshimi, Aparate për analizimin e 

ushqimeve, Aparate për drita trafiku mjete sinjalizuese, Aparate për fikjen e zjarrit, Aparate 

për funksionimin e ashensorëve, Aparate për galvanizim, Aparate për kalimin e oksigjenit 

nga një enë në një enë tjetër, Aparate për kontrollin e shpejtësisë për automjetet, Aparate 

për kopjim vizatim, imazhi, Aparate për matjen e largësive, Aparate për matjen e presionit, 

Aparate për matjen e shpejtësisë fotografi, Aparate për mesazhe telefonike, Aparate për 
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navigim satelitor, Aparate për ngjitjen e harkut elektrik, Aparate për përpunimin e të 

dhënave, Aparate për prerjen e filmit, Aparate për prerjen e harkut elektrik, Aparate për 

projektimin e diapozitivëve, Aparate për regjistirmin e largësive, Aparate për regjistrimin e 

kohës, Aparate për regjistrimin e tingjullit, Aparate për riprodhimin e tingullit, Aparate për 

rregullimin e nxehtësisë, Aparate për transmetimin e tingullit, Aparate për zhytësit, Aparate 

prerës Ark elektrik , Aparate prerës Hark elektrik , Aparate projektimi, Aparate qendërzimi 

për diapozitivë fotografikë, Aparate që kryejnë ngritje, Aparate që vihen në veprim me 

monedha Mekanizma, Aparate radarësh, Aparate radiologjike për qëllime industriale, 

Aparate Rontgen jo për qëllime mjekësore, Aparate rregullues, elektrikë, Aparate saldimi, 

elektrike, Aparate saldimi elektrikë, Aparate saldimi Hark elektrik , Aparate sinjalizuese 

detare, Aparate spektrografie, Aparate stereoskopikë, Aparate telefoni, Aparate televizive, 

Aparate testimi jo për qëllime mjekësore, Aparate të shkallëzuar, Aparate të shkallëzuar 

Levë  kandarë, Aparate tharjeje për stampime fotografike, Aparate zmadhimi fotografi, 

Apertometra optikë, Arka Keshi , Armatura elektricitet, Astrofotografi Lente, Astronomi 

Aparate dhe instrumente, Automate, Automate muzikorë Funksionojnë me monedhë  

gramafone, Automjete Aparate navigimi për  kompjutera në automje, Aviatorë Veshje 

mbrojtëse, Balaste ndriçues, Balona metereologjike, Ballona Meteorologjike , Bankomate 

ATM, Barka shpëtimi jete, Barometra, Bartës për regjistrimin e tingullit, Barriera për 

parkimet e makinave Funksionojnë me monedha , Bashkues akustikë, Bashkues Akustikë , 

Bashkues pajisje përpunimi të dhënash, Bashkuesa, elektrikë, Batanije zjarrfikëse, Bateri 

anode, Bateri diellore, Bateri, elektrike, Bateri, elektrike, për automjete, Bateri galvanike, 

Bateri për llampa xhepi, Bateri për ndriçim, Bateri të tensionit të lartë, Betatrone, Bigudi 

flokësh, të nxehura elektrikisht, Bilbila për qentë, Bilbila sinjalizues, Bobina 

elektromagnetike, Bobina fotografi, Borde shpërndarjeje elektriciteti, Bori për altoparlantët, 

Botime Elektronike  të shkarkueshme, Brava, elektrike, Busulla detare, Butona për zilet, 

Byzylykë identifikues Të koduar , magnetikë, Byzylykë Identifikues të koduar , magnetikë, 

Byzylykë të koduar identifikimi, magnetik, Ciklotrone, Dalje në raste zjarri, Densimetra, 

Detektorë, Detektorë Metali  për qëllime industriale ose ushtarake, Detektorë metali për 

qëllime industriale ose ushtarake, Detektorë monedhash fallco, Detektorë monedhash të 

fallsifikuara, Detektorë Tymi , Detektorë tymi, Diafragma akustike, Diafragma fotografi, 

Diafragma për aparate shkencorë, Diapozitivë fotografi, Diapozitivë fotografikë Aparate 

qendërzimi , Diapozitivë fotografikë Korniza, Dinamometra, Disketa, Disqe kompakt 

audio-video, Disqe kompakt Memorje vetëm leximi, Disqe Kompakte  audio-video, Disqe 

Kompakte  memorje vetëm e lexueshme, Disqe llogaritës, Disqe, magnetikë, Disqe optikë, 

Disqe Optikë , Disqe për regjistrimin e tingullit, Disqe reflektues për përdorim, për 

parandalim të aksidenteve rrugore, Doreza asbesti për mbrojtje ndaj aksidenteve, Doreza 

për mbrojtje kundër aksidenteve, Doreza për mbrojtje kundër rrezeve-X për qëllime 

industriale, Doreza për zhytësit, Dozëmatës, Drejtues të rrymës elektrike, Drita fleshi 

fotografi, Drita pulsuese sinjale të shndritshme, Dritë Trafik  aparate mjete sinjalizuese, 

Dylbi, Dhoma për uljen e presionit, Dhoma të errëta fotografi, Ekrane floreshentë, Ekrane 

fotografi, Ekrane për ilustrimin e fotove, Ekrane projektimi, Ekrane radiologjike për 

qëllime industriale, Ekrane videosh, Elektroda ngjitjeje, Elektrolizuesa, Elemente 

fotovoltaike, Enë distilimi, Enë qelqi Të kalibruara , Enë refraktuese laboratori, 

Epidiaskopë, Ergometra, Etiketa elektronike për mallrat, Fenerë, ndriçues, Fenerë optikë, 

Fenerë sinjalizues, Fermentim Aparate për  aparate laboratorike, Feta pjesë silikoni, Fibra 

Kabllo optikë , Fibra optike filamente përçuese të dritës, Fije identifikuese për telat 
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elektrikë, Filamente Identifikimi  për përcjellësit elektrikë, Filamente për përçimin e dritës 

fibra optike, Film kinematografik Aparate për redaktim , Film kinematografik, i ekspozuar, 

Filma me kartona, Filma Me kartona , Filma mikroskopi Mbajtës, Filma Pajisje montimi 

për kinematografikë , Filma për projektim Fotografi, Filma Rontgen, të ekspozuar, Filma 

rreze X, të ekspozuar, Filma, të hapur, Filtra fotografi, Filtra për maskat e frymëmarrjes, 

Filtra për rrezet ultraviolet, për fotografi, Fisha indikatorë presioni për valvulat, Fizikë 

Aparate dhe instrumente që përdoren për , Fotografi me rreze X, përveç atyre për qëllime 

mjekësore, Fotokopjuesë fotografikë, elektrostatikë, termikë, Fotometra, Furra për 

eksperimente laboratori, Furra për eksperimente laboratorikë, Galvanometra, Gardhe Të 

elektrifikuar , Gardhe të elektrifikuar, Gazometra, Goma Indikatorë automatikë të presionit 

të ulët në automjet , Gramafonë, muzikorë, Gramafonë për kompjutera, Grila kundër 

verbimit nga dielli, Grykë Zorrë kundër zjarrit , Gypa akustikë, Gypa elektriciteti, Gypa 

testimi, Gjalma syzesh, Gjalme për syze pa bisht, Gjilpëra magnetofonësh Aparate për 

ndërrimin , Gjilpëra për magnetofonë, Gjysëmpërcjellësa, Hapës dyersh, elektrikë, Hekura 

saldimi, elektrike, Hekura Të sheshtë , elektrikë, Hekura të sheshtë, elektrikë, Helmeta 

Mbrojtëse , Helmeta mbrojtëse, Helmeta Mbrojtëse  për sporte, Helmeta mbrojtëse për 

sporte, Helmeta për biçikleta, Helmeta Për biçikleta , Helmeta saldatorësh, Hidrolokatorë, 

Hidrometra, Hidrometra acide, Holograme, Indikatorë elektriciteti, Indikatorë pjerrësie, 

Indikatorë presioni, Indikatorë Sasie , Indikatorë sasie, Indikatorë shpejtësie, Indikatorë 

Shpejtësie , Indikatorë temperature, Indikatorë të humbjes Elektrikë , Indikatorë të nivelit të 

ujit, Indikatorë Të nivelit të ujit , Induktorë elektriciteti, Inkubatorë për kulturë bakteriesh, 

Insekte Pajisje elektrike për të tërhequr dhe vrarë , Instalime elektrike për kontrollin në 

distancë të proceseve industriale, Instalime për parandalimin e vjedhjeve, elektrike, 

Instrumenta azimuti, Instrumenta dhe makineri për ekzaminimin e materialeve, Instrumenta 

kontrolli për boilera, Instrumenta kozmografikë, Instrumenta matës, Instrumenta matës 

mikrometra, Instrumenta matës të presionit, Instrumenta nivelimi, Instrumenta për 

shtrëngimin e vidave, Instrumenta rilevimi, Instrumenta shënues zdrukthtari, Instrumente 

lundrimi, Instrumente matematikorë, Instrumente matës, Instrumente matës për gazolinën, 

Instrumente matës vakumi, Instrumente metereologjikë, Instrumente për testimin e gazit, 

Instrumente të lokalizimit të tingullit, Instrumente vrojtimi, Jelekë Antiplumb , Jelekë që 

nuk shpohen nga plumbat, Jelekë shpëtimi, Kabinete për altoparlantë, Kabllo, elektrike, 

Kabllo koaksiale, Kabllo Koaksialë , Kabllo Mbështjellëse vendtakimesh për elektrike , 

Kabllo optikë fibre, Kabllo starteri për motorët, Kalibra, Kamera fotografi, Kamera 

kinematografike, Kamera Kinematografike , Kanate të errësimit Mbyllës  fotografi, 

Kandarë ngritëse e shkallëzuar, Kapëse hundësh për zhytësit dhe notarët, Karta identiteti, 

magnetike, Karta Koduar , magnetike, Karta me qark të integruar karta smart, Karta smart 

karta me qark të integruar, Karta të koduara, magnetike, Kasetë, Katoda, Këllëfa 

objektivash, Këllëfe Syzesh pa bishta , Këllëfë syzesh, Këllëfë syzesh pa bisht, Këmbana 

Alarmi , elektrike, Këmbana pajisje parandaluese, Këmbana Sinjali , Këpucë për mbrojtjen 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit, Klinometra, Koduesë magnetikë, Kohëmatës për 

zierjen e vezëve orë me rërë, Kolektorë, elektrikë, Komardare shpëtimi, Kompasa 

instrumenta matës, Kompase, Kompase Drejtimi , Kompjuter për shënime, Kompjutera, 

Kompjutera portativë, Kompjutera Printera për përdorim, Komutatorë, Komutim Aparate 

elektrike, Kondensator, Kondensatorë kapacitorë, Kondensatorë Optikë , Kondensatorë 

optikë, Konektorë përcjellësash elektriciteti, Kontakte, elektrike, Kontakte, elektrike, të 

metaleve të çmuar, Kontakte, elektrikë, Kontenierë për lente kontakti, Kontenierë për pjata 
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mikroskopi, Kontroll në distancë i aktiviteteve industriale Instalime elektrike për , Kontroll 

në distancë i pikave hekurudhore Aparate elektro-dinamike për , Kontroll në distancë i 

sinjaleve Aparate elektro-dinamike, Konvertorë, elektrikë, Konvertuesa elektriciteti, 

Korniza për diapozitivë fotografikë, Kostume mbrojtëse për aviatorët, Kostume zhytjeje, 

Krahasuesa, Krahë pluskues, Krahë tonaliteti për gramafonët, Kristale galene detektorë, 

Kronografe Aparate regjistrimi të kohës, Kufizues elektriciteti, Kufje, Kullues për përdorim 

në fotografi, Kursorë elektronikë që rrezatojnë dritë, Kursorë Elektronikë që rrezatojnë 

dritë , Kuti akumulatorësh, Kuti baterish, Kuti çelësash elektricitet, Kuti degëzimi 

elektricitet, Kuti Pa duar  për telefona, Kuti për nyjet e qarqeve elektricitet, Kuti syzesh, 

Kuti shpërndarjeje elektriciteti, Kuti telefonash për të mos i mbajtur me dorë, Kuti të 

përshtatur për instrumenta copëtues mikroskopi, Kuti veçanërisht të bërë për aparate dhe 

instrumenta fotografike, Laboratorë Veshje të bëra veçanërisht, Lagështimatës, Laktometra, 

Lazera, jo për qëllime mjekësore, Lente kontakti, Lente kontakti Kontenierë, Lente 

korrektuse optikë, Lente optike, Lexues barkodesh, Lexuesa Kodi shirit , Lexuesa pajisje 

për përpunimin e të dhënave, Lexuesa Për karakter optik , Lexuesë optikë të shkronjave, 

Lëkura Aparate për matjen e trashësisë së , Lëkura Pajisje për matjen e trashësisë së , 

Lidhës elektriciteti, Lidhës, elektrikë, Lidhës për linja elektrike, Linja elektriciteti Materiale 

për  tela, kabllo, Linjat e plumbit që masin thellësinë në det, Lojra Aparate për  të 

përshtatura për t’u përdorur me një ekran ose monitor paraqitës të jashtëm, Lugë matëse, 

Lupa, Lupa zmadhuese optikë, Llamba dore Bateri, Llamba dhe gypa termjonike, Llamba 

Dhoma të errëta  fotografi, Llamba fleshi fotografi, Llamba optike, Llampa për dhoma të 

errëta fotografi, Llogaritës, Llogaritëse, Magnete, Magnete Dekorative , Magnetofon, 

Magnetofonë me kaseta, Magnetofonë për disqe, Maja shkruese për gramafonë, Makina 

automatike për biletat, Makina keshi Të automatizuara  ATM, Makina llogaritëse, Makina 

për numërimin dhe ndarjen e parave, Makina stampuese, Makina shkrimi, Makina 

shpërndarjeje, automatike, Makina votimi, Makineri llogaritjeje, Makineri mbledhjeje, 

Makineri me karta regjistrimi hyrje-daljeje për zyra, Makineri peshuese, Makineri për DVD 

, Makinë llogaritëse xhepi, Mallra optikë, Manekinë demonstrimi aparate mësimdhënieje, 

Manekinë Demostrim  aparate mësimdhënieje, Manometra, Markues të ADN-së, Markuesa 

ADN-je , Markuesa qarqe të integruar, Marrësa Audio- dhe video , Maska fytyre mbrojtëse 

për punëtorët, Maska kundër verbimit nga dielli, Maska Mbrojtëse , Maska mbrojtëse , 

Maska për frymëmarrje, përveç atyre për respirim artificial, Maska për zhytësit, Maska 

sysh, Maska Zhytësish , Mastor instrumenta matës, Matës benzine, Matës distance, Matës i 

dendësisë së qumështit, Matës kohe parkimi, Matës pullash postare, Matës të thellësisë së 

detit, Matësa ekspozimi matësa drite, Matësa frekuence, Matësa kapacitetesh, Matësa 

pjerrësie, Matësa të dendësisë optike, Matëse e peshës së automjeteve për urat, Matëse 

valësh, Maus pajisje për përpunimin e të dhënave, Mbajtës baterish, Mbajtës Fotografikë , 

Mbajtës për bobina elektrike, Mbajtës vezësh, Mbajtëse akumulatorësh, Mbështetëse për 

aparatet fotografikë, Mbështetëse për enën e distilimit, Mbështetëse për kyçin e dorës gjatë 

punës me kompjutera, Mbështjellësa nyjesh për kabllo elektrikë, Mbështjellëse Bashkuese  

për kabllo elektrikë, Mbështjellje, elektrike, Mbështjellje Elektromagnetike , Mbështjellje 

Mbajtës për elektrike , Mbështjellje të valvulave të ajrit impedancë, Mbështjellje Valvula 

ajri  impedance, Mbrojtës dhëmbësh, Mbrojtëse Nga rrymat e tensionit të lartë , Mbrojtëse 

nga shkëndijat, Mbrotjës ndaj rrymave të tensionit, Mbulesa identifikuese për telat 

elektrikë, Mbulesa për priza elektrike, Mburoja fytyre Mbrojtëse për punëtorët , Mbyllës 

dyersh, elektrikë, Mbyllës kanatash fotografi, Mbyllësa fotografi, Mbyllësa për zhytësa dhe 
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notarë Hunde , Mbyllësa qarku, Megafonë, Mekanizma instrumenta matës, Mekanizma që 

vihen në veprim me monedha për aparate televizivë, Memorie kompjuterash, Metër shirit 

për rrobaqepësit, Metra, Metronomë, Mikrofonë, Mikrometra, Mikroprocesorë, 

Mikroskopë, Mikrotome, Mjete magnetike të dhënash, Mjete matëse, Mjete matëse prej 

qelqi, Mjete motorike zjarrfikëse, Mjete optike të dhënash, Mjete për mbajtjen e të dhënave 

Magnetike , Mjete për mbajtjen e të dhënave Optike , Mjete pluskuese sinjalizuese, Mobilje 

të prodhuara veçanërisht për laboratorë, Modeme, Monitorë hardware kompjuteri, Monitorë 

programe kompjuteri, Motorë zjarrëfikëseje, Ndalues ndriçimi, Ndarësa laboratori, Ndezës 

cigaresh për automobila, Ndezje Aparate elektrike për distancë , Ndërprerësa qarku, 

Ndriçim Bateri, Ngarkues baterish, Ngarkues për bateri elektrike, Ngjitja e plastikave 

Aparate elektrike për  paketimi, Nivelatorë instrumenta për bërjen e planit horizontal, 

Nivelatorë topografësh, Nivelues, Numeratore me rruaza, Numuruesa nëpërmjet rrotullimit, 

Njësi magnetike shiriti për kompjutera, Njësi shiriti Magnetikë  për kompjutera, Njësi të 

përpunimit qendror procesor, Objektivë lente optike, Objektivë Optikë , Objektivë për 

astrofotografi, Oktante, Okularë, Okularë Instrumente që përmbajnë , Ommetër, Orë Kohe  

Pajisje të regjistrimit të kohës, Oshilografë, Ozonizues ozonatorë, Pajisje kodimi Magnetike 

, Pajisje komunikimi për kompjutera, Pajisje kundër interferencave elektrike, Pajisje 

matëse, elektrike, Pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve, Pajisje 

mbrojtjeje kundër rrezeve-X rreze Rontgen, jo për qëllime mjekësore, Pajisje montimi për 

filma kinematografikë, Pajisje nivelimi instrumenta inspektimi, Pajisje periferike 

kompjuterash, Pajisje periferike Kompjuteri , Pajisje për heqjen e makiazhit, elektrike, 

Pajisje sigurie në trafikun hekurudhor, Paketa lojrash elektronike, Panele komandimi 

shpërndarjeje elektriciteti, Panele kontrolli elektriciteti, Panele sinjalizuese, të ndritshme 

ose mekanike, Panele shpërndarje, Parmakë të elektrifikuar për montimin e spoteve 

ndriçues, Pasqyra optike, Pasqyra për punë inspektuese, Pastrues kasetash inçizimi, 

Pedometra, Pena Elektronike  elementë për shfaqje vizuale, Pena elektronike elemente 

paraqitjeje vizuale, Penj plumbçesh, Periskopë, Pesha, Peshore Kandarë çeliku, Peshore 

letrash, Peshore preçizioni, Peshore Preçizioni , Pëlhurë e gomuar sigurie, Përcjellësa, 

elektrikë, Përcjellësa magnetikë, Përcjellësa me përzierje metalesh siguresa, Kuti telefonash 

për të mos i mbajtur me dorë, Kuti të përshtatur për instrumenta copëtues mikroskopi, Kuti 

veçanërisht të bërë për aparate dhe instrumenta fotografike, Laboratorë Veshje të bëra 

veçanërisht për , Lagështimatës, Laktometra, Lazera, jo për qëllime mjekësore, Lente 

kontakti, Lente kontakti Kontenierë, Lente korrektuse optikë, Lente optike, Lexues 

barkodesh, Lexuesa Kodi shirit , Lexuesa pajisje për përpunimin e të dhënave, Lexuesa Për 

karakter optik , Lexuesë optikë të shkronjave, Lëkura Aparate për matjen e trashësisë së , 

Lëkura Pajisje për matjen e trashësisë së , Lidhës elektriciteti, Lidhës, elektrikë, Lidhës për 

linja elektrike, Linja elektriciteti Materiale për  tela, kabllo, Linjat e plumbit që masin 

thellësinë në det, Lojra Aparate për  të përshtatura për t’u përdorur me një ekran ose 

monitor paraqitës të jashtëm, Lugë matëse, Lupa, Lupa zmadhuese optikë, Llamba dore 

Bateri, Llamba dhe gypa termjonike, Llamba Dhoma të errëta  fotografi, Llamba fleshi 

fotografi, Llamba optike, Llampa për dhoma të errëta fotografi, Llogaritës, Llogaritëse, 

Magnete, Magnete Dekorative , Magnetofon, Magnetofonë me kaseta, Magnetofonë për 

disqe, Maja shkruese për gramafonë, Makina automatike për biletat, Makina keshi Të 

automatizuara  ATM, Makina llogaritëse, Makina për numërimin dhe ndarjen e parave, 

Makina stampuese, Makina shkrimi, Makina shpërndarjeje, automatike, Makina votimi, 

Makineri llogaritjeje, Makineri mbledhjeje, Makineri me karta regjistrimi hyrje-daljeje për 
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zyra, Makineri peshuese, Makineri për DVD , Makinë llogaritëse xhepi, Mallra optikë, 

Manekinë demonstrimi aparate mësimdhënieje, Manekinë Demostrim  aparate 

mësimdhënieje, Manometra, Markues të ADN-së, Markuesa ADN-je , Markuesa qarqe të 

integruar, Marrësa Audio- dhe video , Maska fytyre mbrojtëse për punëtorët, Maska kundër 

verbimit nga dielli, Maska Mbrojtëse , Maska mbrojtëse , Maska për frymëmarrje, përveç 

atyre për respirim artificial, Maska për zhytësit, Maska sysh, Maska Zhytësish , Mastor 

instrumenta matës, Matës benzine, Matës distance, Matës i dendësisë së qumështit, Matës 

kohe parkimi, Matës pullash postare, Matës të thellësisë së detit, Matësa ekspozimi matësa 

drite, Matësa frekuence, Matësa kapacitetesh, Matësa pjerrësie, Matësa të dendësisë optike, 

Matëse e peshës së automjeteve për urat, Matëse valësh, Maus pajisje për përpunimin e të 

dhënave, Mbajtës baterish, Mbajtës Fotografikë , Mbajtës për bobina elektrike, Mbajtës 

vezësh, Mbajtëse akumulatorësh, Mbështetëse për aparatet fotografikë, Mbështetëse për 

enën e distilimit, Mbështetëse për kyçin e dorës gjatë punës me kompjutera, Mbështjellësa 

nyjesh për kabllo elektrikë, Mbështjellëse Bashkuese  për kabllo elektrikë, Mbështjellje, 

elektrike, Mbështjellje Elektromagnetike , Mbështjellje Mbajtës për elektrike , Mbështjellje 

të valvulave të ajrit impedancë, Mbështjellje Valvula ajri  impedance, Mbrojtës dhëmbësh, 

Mbrojtëse Nga rrymat e tensionit të lartë , Mbrojtëse nga shkëndijat, Mbrotjës ndaj rrymave 

të tensionit, Mbulesa identifikuese për telat elektrikë, Mbulesa për priza elektrike, Mburoja 

fytyre Mbrojtëse për punëtorët , Mbyllës dyersh, elektrikë, Mbyllës kanatash fotografi, 

Mbyllësa fotografi, Mbyllësa për zhytësa dhe notarë Hunde , Mbyllësa qarku, Megafonë, 

Mekanizma instrumenta matës, Mekanizma që vihen në veprim me monedha për aparate 

televizivë, Memorie kompjuterash, Metër shirit për rrobaqepësit, Metra, Metronomë, 

Mikrofonë, Mikrometra, Mikroprocesorë, Mikroskopë, Mikrotome, Mjete magnetike të 

dhënash, Mjete matëse, Mjete matëse prej qelqi, Mjete motorike zjarrfikëse, Mjete optike të 

dhënash, Mjete për mbajtjen e të dhënave Magnetike , Mjete për mbajtjen e të dhënave 

Optike , Mjete pluskuese sinjalizuese, Mobilje të prodhuara veçanërisht për laboratorë, 

Modeme, Monitorë hardware kompjuteri, Monitorë programe kompjuteri, Motorë 

zjarrëfikëseje, Ndalues ndriçimi, Ndarësa laboratori, Ndezës cigaresh për automobila, 

Ndezje Aparate elektrike për distancë , Ndërprerësa qarku, Ndriçim Bateri, Ngarkues 

baterish, Ngarkues për bateri elektrike, Ngjitja e plastikave Aparate elektrike për  paketimi, 

Nivelatorë instrumenta për bërjen e planit horizontal, Nivelatorë topografësh, Nivelues, 

Numeratore me rruaza, Numuruesa nëpërmjet rrotullimit, Njësi magnetike shiriti për 

kompjutera, Njësi shiriti Magnetikë  për kompjutera, Njësi të përpunimit qendror procesor, 

Objektivë lente optike, Objektivë Optikë , Objektivë për astrofotografi, Oktante, Okularë, 

Okularë Instrumente që përmbajnë , Ommetër, Orë Kohe  Pajisje të regjistrimit të kohës, 

Oshilografë, Ozonizues ozonatorë, Pajisje kodimi Magnetike , Pajisje komunikimi për 

kompjutera, Pajisje kundër interferencave elektrike, Pajisje matëse, elektrike, Pajisje 

mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve, Pajisje mbrojtjeje kundër rrezeve-X 

rreze Rontgen, jo për qëllime mjekësore, Pajisje montimi për filma kinematografikë, Pajisje 

nivelimi instrumenta inspektimi, Pajisje periferike kompjuterash, Pajisje periferike 

Kompjuteri , Pajisje për heqjen e makiazhit, elektrike, Pajisje sigurie në trafikun 

hekurudhor, Paketa lojrash elektronike, Panele komandimi shpërndarjeje elektriciteti, 

Panele kontrolli elektriciteti, Panele sinjalizuese, të ndritshme ose mekanike, Panele 

shpërndarje, Parmakë të elektrifikuar për montimin e spoteve ndriçues, Pasqyra optike, 

Pasqyra për punë inspektuese, Pastrues kasetash inçizimi, Pedometra, Pena Elektronike  

elementë për shfaqje vizuale, Pena elektronike elemente paraqitjeje vizuale, Penj 
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plumbçesh, Periskopë, Pesha, Peshore Kandarë çeliku, Peshore letrash, Peshore preçizioni, 

Peshore Preçizioni , Pëlhurë e gomuar sigurie, Përcjellësa, elektrikë, Përcjellësa magnetikë, 

Përcjellësa me përzierje metalesh siguresa, Përcjellësa telegrafikë, Përçues Akustikë , 

Përçues Elektrikë , Përçuesë Drite , Përçuesë, elektrikë, Përkthyes elektronikë xhepi, 

Përpunues të fjalëve, Pila galvanike, Pipeta, Pirometra, Planimetra, Plumbçe, Pluskues për 

larje dhe notim, Pluskuesë shenjues, Pllaka gramafoni, Pllakëza Mbartës për pllaka të errëta  

fotografi, Pllakëza për bateritë, Poçe Akumulator , Polarimetra, Pompa benzine për pikat e 

furnizimit, Pompa gazoline për pikat e furnizimit, Pompa karburanti vetërregulluese, 

Pompa karburanti Vetë-rregulluese , Pompa për hedhjen e karburantit në pikat e furnizimit, 

Porta që vihen në veprim me monedha për parqe makinash ose parkinge, Porta rrotulluese, 

automatike, Presion në gomat e automjeteve Indikatorë automatikë për presionin e ulët , 

Printera për përdorim me kompjutera, Printime fotografike Aparate lustruese, Printime 

fotografike Aparate tharëse, Priza, spina dhe kontakte të tjera lidhësa elektrikë, Priza, spina 

dhe kontakte të tjera lidhje elektrike, Prizma optikë, Proçesorë njësi qendrore të përpunimit, 

Programe Funksionojnë në kompjutera  të regjistruar, Programe Kompjuter  programe të 

shkarkueshme, Programe kompjuterike programe të transferueshme, Programe 

kompjuterike, të regjistruar, Programe Lojë kompjuteri , Programe lojrash kompjuterike, 

Programe që vënë në veprim kompjuterat, të regjistruara, Projektorë për pamje vizive 

rrëshqitëse, Projektorë zmadhues, Prozhektorë Optikë , Prozhektorë Zmadhues , Publikime 

elektronike, të shkarkueshme, Pulla Aparate për kontroll, Qarqe të integruar, Qarqe të 

shtypura, Qelqe me damarë, Qeska ere për tregimin e drejtimit të erës, Radio, Radio 

Automjet , Radio për automjete, Radiomarrës, Radiomarrësa, Raportorë instrumente matës, 

Receptorë telefoni, Receptorë Telefoni , Refraktometra, Refraktorë, Regjistrimi i distancës 

Aparate, Regjistrues parash, Regjistrues videosh, Regjistruesë kilometrazhi për automjetet, 

Regjistruesh kilometrazhi për automjetet, Rele, elektrike, Rende ditore Elektronike , 

Reostate drite rregullatorë, elektrikë, Reostate rregullatorë Dritë , elektrike, Reostatë, 

Respiratorë për filtrimin e ajrit, Respiratorë, përveç atyre për respirim artificial, Rezistenca, 

elektrike, Rregullatorë për ndriçimin e skenave, Rregullatorë reostatë Drite  elektrikë, 

Rregullatorë shpejtësie për stereot, Rregullatorë voltazhi për automjetet, Rreze Rontgen 

Pajisje mbrojtëse kundër , jo për qëllime mjekësore, Rreze X Pajisje mbrojtëse kundër , jo 

për qëllime mjekësore, Rripa notimi, Rripa sigurimi jete, Rritësa presioni të zorrës 

zjarrfikëse, Rrjeta asbesti për zjarrëfikësit, Rrjeta elektrike për bateri, Rrjeta mbrojtëse 

kundër aksidenteve, Rrjeta për zjarrfikësit Asbesti , Rrjeta Sigurie , Rrjeta sigurie, Rrjeta 

shpëtimi, Rrufepritësa shufra, Sahatë pajisje për regjistrimin e kohës, Sakarometra, 

Salinometra, Satelitë për qëllime shkencore, Sekstantë, Sferometra, Siguresa, Sinjale për 

mjegull, joshpërthyes, Sinjale, të ndritshëm ose mekanikë, Sinjale Transmetues elektronikë 

, Sinjalizuese, Sirena, Sirena, elektrike, Sisteme spërkatëse për mbrojtjen nga zjarri, 

Skanera pajisje për përpunimin e të dhënave, Skelet syzesh, Skelete për syze pa bisht, 

Skelete syzesh, Software Kompjuteri , të regjistruara, Software për kompjuterin, I 

regjistruar, Sonda për qëllime shkencore, Spektroskopë, Sporte Helmeta mbrojtëse, Sporte 

Syze, Stampim i pullave të postës Aparate për të kontrolluar , Stenda afishimi elektronike, 

Stenda lajmërimesh Elektronike , Stereo Personale , Stereo personale, Stereoskopë, 

Struktura radiotelefonie, Struktura radiotelegrafie, Struktura transmetuese 

telekomunikacioni, Sulfitometra, Sy magjikë lente zmadhuese për dyert, Syze, Syze dielli, 

Syze kundër verbimit nga dielli, Syze optike, Syze pa bisht, Syze për sporte, Shenja neoni, 

Shenja rrugore, të ndritshme ose mekanike, Shenja, të ndritshme, Shënues për kthimin e 
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rrobës, Shirita Aparate çmagnetizuese për shirita magnetikë , Shirita magnetikë, Shirita për 

regjistrimin e tingullit, Shirita Regjistrimi tingujsh , Shirita videokasete, Shishe për 

eksperimente laboratori, Shpërndarës dozash, Shtiza për antena pa kabëll, Shtresa Mausi , 

Shtresë mausi, Shtrëngues sigurie, përveç atyre për sediljet e makinave dhe pajisjet 

sportive, Shtrëngues Sigurie , përveç atyre për sediljet e makinave dhe pajisjeve sportive, 

Shuajtës zjarri, Shufra instrumenta mbikqyrjeje, Shufra për zbuluesit e ujit, Tabaka 

laboratorike, Tabaka për larje fotografi, Tabela mekanike, Takometra, Taksimetra, Tastiera 

kompjuterash, Tavolina plani instrumente vrojtimi, Tela bakri, të izoluar, Tela siguresash, 

Tela telefoni, Tela Telefoni , Telefona Të lëvizshëm , Telefona të lëvizshëm, Telefona 

video, Telegrafë aparate, Telemakinë shkrimi, Telemetra, Telerupterë, Teleskopë, 

Teleskopë për armë zjarri Vëzhgim , Teleskopë vëzhgimi për armët e zjarrit, Telesuflerë, 

Teleshkruesa, Teodolitë, Terminale elektriciteti, Termometra, jo për qëllime mjekësore, 

Termostatë, Termostatë për automjete, Tërheqje dhe vrasje insektesh Pajisje elektrike për , 

Totalizatorë, Transformatorë elektricitet, Transmetues telekomunikacioni, Transmetues të 

sinjaleve elektronikë, Transmetuesë telefoni, Transmisione Disku  për kompjuterat, 

Transmisione disku për kompjuterat, Transportues për pllaka të errta fotografi, Tranzistorë 

elektronikë, Tregues për zvogëlimin e energjisë elektrike, Tregues të zhivës, Treguesë 

gradienti, Treguesë të kuadrit, fotografikë, Trekëmbësha për kamera, Trekëndësha 

paralajmërimi Frenimi i automjeteve , Trekëndësha rreziku për frenimin e automjetit, Tuba 

kapilarë, Tuba me rreze X jo për qëllime mjekësore, Tuba për transmetimin e zërit, Tuba 

Shkarkimi elektrik , përveç atyre për ndriçim, Tuba shkarkimi, elektrikë, të ndryshëm nga 

ata për ndriçim, Tuba vakumi radio, Tuba zgjerues, Tubacione elektriciteti, Thellësimatës, 

Unaza kalibruese, Urinometra, Valvola zgjeruese, Valvula solenoide kontakte 

elektromagnetike, Valvula Solenoidi  kontakte elektromagnetike, Valvula termjonike radio, 

Varëse për tharje fotografi, Variometra, Vata gjuri për punëtorët, Vegla të vogla 

instrumente matës, Vernierë, Veshje asbesti për mbrojtje kundër zjarreve, Veshje për 

kabllot elektrike, Veshje për mbrojtje kundër zjarrit, Veshje për mbrojtje ndaj zjarrit, 

Veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, Veshje veçanërish të bëra për 

laboratore, Vezullues drita sinjalizuese, Video kaseta, Videokamera, Vidha mikrometrike 

për instrumenta optikë, Viskozimetra, Vizore e shkallëzuar instrumenta matës, Vizore 

marangozi, Voltmetra, Voza Sinjalizuese , Voza Shënjues , Xhaketa notimi, Xham i 

mbuluar me një përçues elektrik, Xham optik, Xhama syzesh, Zënës veshësh, Zënës 

veshësh për zhytësit, Zënës Veshi , Zile alarmi, elektrike, Zile dyersh elektrike, Zile 

sinjalizuese, Zinxhira syzesh, Zinxhirë për syze pa bisht, Zinxhirë rilevimi, Zinxhirë Syze , 

Zjarr Veshje për mbrojtjen kundër , Zjarrfikës Rrjeta asbesti për –, Zjarrfikësa, Zvogëlues 

elektriciteti, Çelësa pilash elektricitet, Çelsa orari, automatikë, Çorape, të ngrohura 

elektrikisht   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjikë, mjekësorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë;artikuj ortopedikë;materiale qepjeje. 

Analiza Aparate për përdorim në analiza mjekësore , Aparate analizash për qëllime 

mjekësore, Aparate anestezie, Aparate demonstrimi, Aparate dentare, elektrike, Aparate 

dentarë, Aparate diagnostikues për qëllime mjekësore, Aparate dhe instrumenta 

kirurgjikalë, Aparate dhe instrumenta urologjike, Aparate dhe instrumenta veterinare, 

Aparate dhe instrumente mjekësore, Aparate fizioterapie, Aparate klizme për qëllime 

mjekësore, Aparate masazhi, Aparate masazhi estetik, Aparate obstetrike, Aparate për 

analizat e gjakut, Aparate për dhënien e kapsulave nga goja, Aparate për matjen e presionit 
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të gjakut arterial, Aparate radiologjike për qëllime mjekësore, Aparate radioterapie, Aparate 

Rontgen për qëllime mjekësore, Aparate terapeutike me ajër të nxehtë, Aparate tërheqëse 

për qëllime mjekësore, Aparate tymosjeje për qëllime mjekësore, Aparate vibromasazhi, 

Aparatura për ushtrime fizike, për qëllime mjekësore, Artikuj ortopedike, Artikuj 

ortopedikë, Automjete drejtues nëpërmjet telave Mjekësor , Automjete drejtues nëpërmjet 

telave Mjekësore , Barela ambulance, Barela Ambulance , Barela, me rrota, Batanije, 

elektrike, për qëllime mjekësore, Biberon bebesh thithëse, Biberonë për bebe, Biberonë 

thithëse për bebet, Bisturi, Breza shtatzanie, Defibrilatorë, Dializerë, Doreza për masazh, 

Doreza për qëllime mjekësore, Doreza prej qimesh kali për masazh, Dystabanët 

Mbështetëse, Dyshekë me ajër, për qëllime mjekësore, Dyshekë Për lindjen e fëmijës , 

Dyshekë për lindjen e fëmijëve, Dhëmbë artificialë, Dhëmbë Artificialë , Dhëmbë 

artificialë Struktura të , Ekrane radiologjike për qëllime mjekësore, Elektroda për përdorim 

mjekësor, Elektrokardiografe, Enë për aplikimin e ilaçit, Enë të bëra veçanërisht për 

mbeturina mjekësore, Fasho, elastike, Fasho leukoplasti për qëllime ortopedike allçi, Fasho 

Mbajtëse , Fasho mbajtëse, Fasho Mbështetëse , Fasho mbështetëse, Fasho për 

artikulacionet, anatomike, Fasho për gjunjtë ortopedike, Fasho për herniet, Fasho qese për 

parandalimin e plagëve nga presioni në trupin e pacientëve, Fije nga zorrët e kafshëve, Fije 

për qepje, kirurgjikale, Filtra për rrezet ultraviolet, për qëllime mjekësore, Fotografi me 

rreze X për qëllime mjekësore, Frymëmarrje artificiale Aparate për , Furça për pastrimin e 

zgavrave të trupit, Gastroskopa, Gërshëra për përdorim në mjeksi, Gërshërë për kirurgji, 

Gota për hedhje kupash, Gypa me përmbajtje rrezesh X për qëllime mjekësore, Gypa 

radiumi për qëllime mjekësore, Gypa Tharjeje  për qëllime mjekësore, Gypa tharjeje për 

qëllime mjekësore, Gypa veshi, Gjedhë Aparate obstetrikë, Gjilpëra akupunkture, Gjilpëra 

për qepje, Gjilpëra për qëllime mjekësore, Gjinj artificialë, Gjinj Artificialë , Gjymtyrë 

artificiale, Gjymtyrë Artificiale , Hematimetra, Ilaç Lugë për marrjen e , Inhalatorë, 

Inkubatorë për bebet, Inkubatorë për qëllime mjekësore, Instrument shpues për marrjen e 

gjakut, Instrumente elektrikë akupunkture, Insuflatorë, Injektorë për qëllime mjekësore, 

Jastëkë gjumëndjellës për pagjumësinë, Jastëkë Gjumëndjellës për pagjumësinë, Jastëqe me 

ajër për qëllime mjekësore, Jastëqe me ngrohje shilte, elektrike, për qëllime mjekësore, 

Jastëqe Ngrohës , elektrikë, për qëllime mjekësore, Jastëqe për qëllime mjekësore, Kapëse, 

kirurgjikale, Karrige Të çara për oturakë , Karrige të çara për oturakët, Katetera, 

Keratometra, Këpucë Ortopedike , Kolltuqe dentistësh, Kolltuqe për qëllime mjekësore ose 

dentare, Kompresa termike për qëllime të ndihmës së parë, Kompresa Termoelektrike  

kirurgji, Kompresa termo-elektrike kirurgji, Kompresorë kirurgjikalë, Kontraceptivë, 

jokimikë, Korse Abdominale , Korse abdominale, Korse për qëllime mjekësore, Krevate 

hidrostatikë për qëllime mjekësore, Krevatë Hidrostatikë uji  për qëllime mjekësore, 

Krevatë, të bërë enkas për qëllime mjekësore, Krevatë uji për qëllime mjekësore, Kruajtës 

gjuhe, Kruajtëse Gjuhe , Kruajtëse veshi, Kruajtëse Veshi , Kunja për dhëmbë artificialë, 

Lazera për qëllime mjekësore, Legenë higjenikë, Legenë për qëllime mjekësore, Lente 

proteza kokërdhoku për transplatim kirurgjikale, Lëkurë artificiale për qëllime kirurgjikale, 

Lidhëse Për mbështetjen e fashove, Lugë për marrjen e ilaçit, Llamba kuarci për qëllime 

mjekësore, Llamba me rreze ultraviolet për qëllime mjekësore, Llamba për qëllime 

kirurgjikale, Masazh Doreza, Maska anestezie, Maska për përdorim nga personeli 

mjekësor, Materiale për qepje, Mbetje Enë të bëra veçanërisht për mbetje , Mbështetëse 

harku për çizme dhe këpucë, Mbështetëse me ajër për qëllime mjekësore, Mbështetëse për 

dustabanë, Mbështjellëse për paterica për invalidët, Mbrojtës dëgjimi, Mbrojtëse gishtash 
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për qëllime mjekësore, Mobilje e bërë enkas për qëllime mjekësore, Ndihmëse për dëgjimin 

për shurdhët, Nofulla artificiale, Nofulla Artificiale , Oftalmoskopë, Ortopedike këpucë, 

Ortopedikë Shuaj , Pafta metalike, kirurgjikale, Pajisje infermierie, Pajisje mbrojtëse 

kundër rrezeve X rrezeve Rontgen, për qëllime mjekësore, Pajisje ngritëse për invalidët, 

Pajisje ortodontike, Pajisje prerëse kirurgjikale, Pajisje terapeutike galvanike, Paruke 

flokësh, Paruke Flokësh , Pasqyra për dentistët, Pasqyra për kirurgët, Paterica, Paterica për 

invalidët Këllëfa, Perde kirurgjikale, Pesarë, Pështymore për qëllime mjekësore, Pikatore 

për qëllime mjekësore, Pinca për tredhje, Pinca Tredhjeje , Pipëza, Plagë Vata qese për 

parandalimin e presionit  në trupin e pacientit, Pompa gjoksi, Pompa për qëllime mjekësore, 

Prezervativë, Proteza dhëmbësh, Proteza Intraokulare  lente për transplante kirurgjikalë, 

Qese akulli për qëllime mjekësore, Qese uji për qëllime mjekësore, Respiratorë për 

frymëmarrje artificiale, Rreze Rontgen Pajisje mbrojtëse kundër , për qëllime mjekësore, 

Rreze ultraviolet për qëllime mjekësore Filtra për , Rreze X Aparate dhe instalime për 

prodhimin e , për qëllime mjekësore, Rreze X Pajisje mbrojtëse ndaj , për qëllime 

mjekësore, Rripa abdominalë, Rripa, elektrikë, për qëllime mjekësore, Rripa galvanikë për 

qëllime mjekësore, Rripa hipogastrikë, Rripa Ortopedikë , Rripa ortopedikë, Rripa 

ortopedikë, Rripa për kërthiza, Rripa për qëllime mjekësore, Rrodhe Dentare , 

Sfigmomanometra, Sfigmotensiometra, Sfungjerë Kirurgjikalë , Sonda për qëllime 

mjekësore, Sonda uretrale, Spatula, Spërkatës për qëllime mjekësore, Spirometra aparate 

mjekësore, Stetoskopë, Stimulues kardiakë, Supozitorë kirurgji, Sy Artificialë , Sy 

artificialë, Sharra për qëllime kirurgjikale, Shiringa hipodermike, Shiringa për injeksione, 

Shiringa për qëllime mjekësore, Shiringa për uterusin, Shiringa uretrale, Shiringa vaginale, 

Shishe me pikatore për qëllime mjekësore, Shishe për bebe, Shishe ushqyese, Shishka 

Numërues të pikave , për qëllime mjekësore, Shpërndarës gazrash për qëllime mjekësore, 

Shuaj Ortopedikë , Shurdhësi Aparate për trajtimin e , Tavolina operacionesh, Tavolina 

Operacioni , Termometra për qëllime mjekësore, Tërheqëse çarçafësh për krevatët e të 

sëmurëve, Transplante kirurgjikalë materiale artificiale, Troakarë, Thika për qëllime 

kirurgjikale, Thika Spatula , Thitha shishesh ushqyese, Thithka, Thithka Për shishet 

ushqyese , Unaza gome për daljen e dhëmbëve, Unaza Për daljen e dhëmbëve , Urinimi 

enë, Uturakë krevati, Valixhe për pajisjet që përdorin kirurgët dhe doktorët, Valixhe të 

përshtatura për instrumente mjekësore, Valixhe të përshtatura për përdorim nga kirurgët 

dhe doktorët, Valvula shishesh ushqyese, Valvula Të shisheve ushqyese , Vandakë, 

Vaporizatorë për qëllime mjekësore, Çarçafë për mosmbajtjen e urinës, Çarçafë Për 

mosmbatje urine , Çarçafë sterile, kirurgjikalë, Çizme për qëllime mjekësore, Çorape 

Elastike  kirurgji, Çorape elastike për qëllime kirurgjikale, Çorape për variçe, Vata 

abdominale, Vata Abdominale , Vata Gjuri , ortopedike, Vata Ngrohëse , elektrike, për 

qëllime mjekësore, Veshje këmbe këpucë ortopedike, Veshje për këmbën këpucë 

ortopedike, Veshje veçanërisht për dhomat e operacioneve, Vibratorë krevati, Vibratorë me 

ajër të nxehtë për qëllime mjekësore, Xhaketa për të mbajtur të palëvizur shpinën, Zgavra të 

trupit Pajisje për larje   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare. Abazhurë, Ajri Aparate jonizimi për trajtimin e , Ajri 

Parangrohës , Aksesorë për funksionimin dhe sigurinë e aparateve të gazit, Aksesorë për 

funksionimin dhe sigurinë e tubacioneve të gazit, Aksesorë për funksionimin e aparateve 

dhe tubacioneve të ujit ose gazit, Aksesorë për mirëfunksionimin dhe sigurinë e aparateve 

të ujit, Aksesorë sigurie për aparatet dhe tubacionet e ujit ose gazit, Akumulatorë Avulli , 
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Akumulatorë avulli, Akumulatorë Ngrohje , Akumulatorë ngrohjeje, Aparate avulli për 

fytyrën sauna, Aparate avullimi, Aparate dezinfektante, Aparate distilimi, Aparate dhe 

instalime furnelash, Aparate dhe instalime ndriçimi, Aparate dhe instalime për zbutjen e 

ujit, Aparate dhe instalime sanitare, Aparate dhe instalime tharjeje, Aparate dhe instalime 

ventilimi ajër i kondicionuar, Aparate dhe makina ftohjeje, Aparate dhe makina për 

pastrimin e ajrit, Aparate dhe makineri për purifikimin e ujit, Aparate dhe tubacione të ujit 

ose gazit Aksesorë për funksionim, Aparate dhe tubacione të ujit ose gazit Aksesorë 

sigurie, Aparate fërkimi për ndezjen e gazit, Aparate furnizuese për ngrohjen e bolierëve, 

Aparate gazi Aksesorë funksionimi dhe sigurie, Aparate jonizimi për trajtimin e ajrit, 

Aparate kromatografike për qëllime industriale, Aparate me ajër të nxehtë, Aparate 

ndriçimi për automjetet, Aparate ngarkimi për furrat, Aparate ngrohjeje, Aparate ngrohjeje, 

elektrike, Aparate ngrohjeje për karburantet e ngurta, e lëngshme ose të gazta, Aparate 

ngrohjeje për shkrirjen e xhamave të automjeteve, Aparate nxirjeje shezlongje, Aparate 

parfumuese, jo për përdorim vetjak, Aparate pastrimi pjesë të instalimeve të gazit, Aparate 

për ajër të kondicionuar, Aparate për filtrimin e akuariumeve, Aparate për filtrimin e ujit, 

Aparate për freskimin e ajrit, Aparate për ftohjen e pijeve, Aparate për futjen e ujit, Aparate 

për lëshimin e ujit, Aparate për parfumimin e ajrit, Aparate për pastrimin e naftës, Aparate 

për purifikimin e gazit, Aparate për tymosjeje, jo për qëllime mjekësore, Aparate për 

tharjen e duarve për banjot, Aparate për tharjen e tagjisë, Aparate për zbutje Uji , Aparate 

pjekëse, Aparate shkarkimi, Aparate tharës, Aparate tharjeje, Aparate tharjeje për foragjeret 

dhe tagjinë, Arka akulli, Aspiratorë oxhaqesh, Aspiratorë për kuzhina, Autoklava soba 

gatimi me presion elektrik, Automjete Aparate ndriçimi, Automjete Aparate ngrohjeje për 

shkrirjen e xhamave të , Automjete Drita, Automjete Kondicionerë ajri, Automjete Pajisje 

joverbuese për  pajisje llambash, Automjete Shkrirës, Automobila Pajisje antiverbuese për  

fenerë, Banja, Bide, Bolierë avulli, të ndryshëm nga pjesët e makinave, Bolierë gazi, 

Bolierë me ngrohje, Bolierë për lavanteritë, Bolierë, të ndryshëm nga pjesët e makinave, 

Dehidram Aparate për  materialet organike të artikujve ushqimorë, Depozita shkarkimi, 

Depozita uji me presion, Distilator, Djegës benzine, Djegës gazi, Djegës gazi Mbajtëse, 

Djegës i acetilenit, Djegës inkandeshentë, Djegës laboratori, Djegës mikrobesh, Djegës 

oks-hidrogjeni, Djegës të alkoolit, Djegës vaji, Dollape ftohjeje, Dollapë frigoriferikë, 

Dollapë paraqitës Frigorifer  kuti paraqitëse, Dollapë paraqitjeje me ftohje kuti paraqitjeje, 

Drita akuariumi, Dritat e biçikletave, Duhan Instalime për ftohje, Duqe çezma, Duqe 

rubineta, tapa çezma për tubacione, Dushe, Dhoma ftohjeje, Dhoma larjeje Aparate për 

tharjen e duarve , Dhoma Pastrimi  instalime sanitare, Dhoma pastrimi instalime sanitare, 

Dhomëza pjesë të mbyllura Dushi , Elemente ngrohjeje, Elementë Ngrohjeje , Enë guzhine, 

elektrike, Farka, të lëvizshme, Fenera për zhytje, Fenerë, Fenerë automobili, Fenerë 

biçikletash, Fenerë kinezë, Fenerë minatorësh, Fenerë për automjete, Fenerë për 

automobilë, Fenerë për automobilët, Fenerë për ndriçim, Fenerë për sinjalet drejtuese të 

automobilëve, Fenerë Për zhytje , Fenerë të përparmë të automjeteve, Fenerë Xhepi , 

elektrikë, Fenerë xhepi, elektrikë, Fenerë xhepi për ndriçim, Filamente Magnezi  për 

ndriçim, Filamente magneziumi për ndriçim, Filamente ngrohjeje, elektrike, Filamente për 

llamba elektrike, Filemente, elektrike Ngrohjeje , Filtra kafeje, elektrikë, Filtra Kafeje , 

elektrikë, Filtra për kondicionimin e ajrit, Filtra për ujin e pijshëm, Filtra pjesë të 

instalimeve shtëpiake ose industriale, Filtruese kafeje, elektrike, Frigoriferë, Ftohëse për 

furrat, Furnela, Furra, Furra Aparate mbushjeje, Furra dentare, Furra diellore, Furra Ftohës, 

Furra Pajisje të formuara, Furra, përveç atyre për qëllime eksperimentale, Furra pjekëse, 
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Furra pjekëse Kafeje , Furra pjekje, Furra pjekjeje, Furra pjekjeje malti, Furra pjekjeje të 

pajisura me hell, Furra Vata ftohjeje, Globa llambash, Gropëza të hirit për furrat, Gryka 

rubineti Tapa kundër spërkatjes , Gurë të nxehtë për përdorim në grillat pjekëse, Gypa 

bolieri tuba për instalime të ngrohjes, Gypa të ndritshëm për ndriçim, Gjeneratorë acetileni, 

Gjeneratorë Acetileni , Gjeneratorë Gazi  instalime, Gjeneratorë gazi instalime, Hekura për 

nxehjen e piteve, elektrike, Hell pjekjeje, Hidrantë, Ibrikë, elektrikë, Impiante ndezëse për 

përdorim në industrinë e vajit, Impiante shkripëzimi, Instalime dhe makineri ftohjeje, 

Instalime ftohëse për duhanin, Instalime ftohëse për ujin, Instalime ftohjeje për lëngjet, 

Instalime hidraulike të vaskave, Instalime ndriçimi për mjete ajrore, Instalime ngrohjeje, 

Instalime ngrohjeje Me ujë të nxehtë , Instalime ngrohjeje ujë, Instalime për ajrin e 

kondicionuar, Instalime për filtrimin e ajrit, Instalime për ftohjen e qumështit, Instalime për 

furnizimin me ujë, Instalime për purifikimin e ujit, Instalime për shkarkimin e ujit, 

Instalime për shpërndarjen e ujit, Instalime për transportimin e hirit, automatike, Instalime 

për tubat e ujit, Instalime për vaska saunash, Instalime përpunuese për lëndët djegëse dhe 

materialet me përmbajtje bërthamore, Instalime polimerizimi, Instalime prodhuese të 

avullit, Instalime purifikuese për ujrat e zeza, Instalime vaditjeje, automatike, Instalime 

vaskash, Instalime vaskash Sauna , Instalime ventilimi për automjetet ajër i kondicionuar, 

Jastëqe shilte Ngrohëse , elektrike, jo për qëllime mjekësore, Jastëqe shilte ngrohëse, 

elektrike, jo për qëllime mjekësore, Kabina dushi mbyllje, Kabinete për banjo turke, të 

lëvizshme, Kafeteri Kafe , elektrike, Kaldaja, Kaldaja aparate ngrohjeje, Kapakë Aspiratori  

për kuzhina, Kapakë radiatorësh, Kapakë ventilimi, Kapakë ventilimi për laboratoret, 

Karbon për llambat me hark elektrik, Kazanë larjeje, Klikat e sobave, Kllapa Ngrohëse , 

Kolektorë diellorë ngrohjeje, Kolona distilimi, Komplekse rubineti për tubacionet e ujit, 

Kondensues Gazi , të ndryshëm nga pjesët e makinave, Kondensues gazi, të ndryshëm nga 

pjesët e makinave, Kondicionerë ajri për automjetet, Kondicionim i ajrit Instalime për , 

Kontenierë ftohjeje, Kontenierë Ftohjeje , Krematorë, Kulla rafinerie për distilim, Kuti 

akulli, Kuti hiri për furra, Kuti për mbajtjen e hirit Furra , Larës për rubinetat e ujit, 

Lavamanë, Lavamanë për larjen e duarve pjesë të instalimeve sanitare, Lëndë djegëse 

bërthamore dhe material me përmbajtje bërthamore Instalime për përpunim , Lëndë djegëse 

ekonomike, Llamba, Llamba Djegës për , Llamba dore llamba me bateri, Llamba elektrike, 

Llamba Elektrike , Llamba, elektrike, për pemë Krishtlindjeje, Llamba gazi, Llamba Globa 

për , Llamba harku, Llamba laboratori, Llamba me rreze ultraviolet, jo për qëllime 

mjekësore, Llamba me vajguri, Llamba në formë globi, Llamba për vrasjen e mikrobeve 

për pastrimin e ajrit, Llamba projektorësh, Llamba rruge, Llamba saldimi, Llamba sigurie, 

Llamba standarte, Llamba të përdredhura, Llamba të varura në tavan, Llamba vajguri, 

Llambadarë, Llambushka të shndritshme për dekoracione festive, Makina kafeje, elektrike, 

Makina për bërjen e bukës, Makineri dhe aparate akulli, Makineri vaditëse për qëllime 

bujqësore, Mbajtese llampash qe varen, Mbajtës abazhuri, Mbajtëse për pajisjet që djegin 

gazin, Mbështjellëse llambash, Mbulesa elektrike, jo për qëllime mjekësore, Mjete ajrore 

Instalime ndriçimi për , Mobilje furrash ndihmëse, Ndenjëse Tualeti , Ndenjëse tualeti, 

Ndezës , Ndezëse, Ndezje me acetilen, Ngrirës, Ngrohës, elektrikë, për shishet ushqyese, 

Ngrohës me zhytje, Ngrohës për automjetet, Ngrohës për dushet, Ngrohës për hekurat e 

hekurosjes, Ngrohës Të zhytur , Ngrohës uji, Ngrohës uji aparate, Ngrohësa akuariumi, 

Ngrohësa xhepi, Ngrohëse këmbësh, elektrikë ose joelektrikë, Ngrohëse krevati, Ngrohëse 

pjatash, Numra shtëpish Të shndritshme , Numra të ndritshëm për shtëpitë, Oturakë pajisje 

sanitare, Oxhaqe Llamba , Oxhaqe Shkrepje  për përdorim në rafinerinë e naftës, Pajisje 
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antiverbuese për automobilët fenerë, Pajisje djegëse, Pajisje djegëse Acetilen , Pajisje 

djegëse Gazi , Pajisje djegëse Inkandeshente , Pajisje djegëse Laboratorike , Pajisje djegëse 

për llambat, Pajisje djegëse Për mikrobet , Pajisje dhe instalime ftohjeje, freskim, Pajisje 

dhe instalime ftohjeje, ngrirje, Pajisje ekonomizuese Karburanti , Pajisje ekonomizuese 

karburanti, Pajisje elektrike për bërjen e kosit, Pajisje furre të bëra prej argjili zjarrdurues, 

Pajisje kundër shkëlqimit për automjetet fenerë, Pajisje lagështimi për radiatorë me ngrohje 

qendrore, Pajisje ngjitëse me ngrohje, Pajisje për pjekje, Pajisje, të formuara, për furra, 

Pajisje, të formuara, për soba, Pajisje vaditjeje instalime vaditjeje, Pajisje Vaskash , Pajisje 

vaskash, Pajisje vaskash Me ajër të nxehtë , Pajisje vaske me ajër të nxehtë, Parangrohës 

ajri, Pasqyra automjetesh, Pasterizuesë, Pemë Krishtlindjeje Drita elektrike për , Përhapësa 

dezinfektanti për tualete, Pirunë pjekjeje, Pjata Të nxehta , Pjata të nxehta, Pjekëse duhani, 

Pjekëse frutash, Pjekëse kafeje, Pjesa mbrojtese e pajisjesh ndricuese, Pllaka ngrohëse, 

Pllaka të strukturuara për soba, Poça llambash, Poça llambash, elektrike, Poça llambash për 

sinjalet drejtuese tek automjetet, Pompa ngrohjeje, Priza për drita elektrike, Prozhektorë, 

Prozhektorë xhepi, Pupa, me ngrohje elektrike, Purifikuesë gazi pjesë të instalimeve të 

gazit, Qarkulluesë nxehtësie, jo pjesë makinash, Qelqe llambash, Qese sterilizimi 

njëpërdorimshe, Qeska Sterilizimi njëpërdorimshe , Radiatorë, elektrikë, Radiatorë 

ngrohjeje, Radiatorë ngrohjeje qendore, Reaktorë atomikë, Reaktorë Bërthamorë , Reaktorë 

bërthamorë, Reflektorë Automjetesh , Reflektorë Llambash , Reflektorë llambash, 

Rezistenca pjesë të instalimeve të distilimit, ngrohjes ose ftohjes, Rigjeneratorë nxehtësie, 

Rigjeneratorë Nxehtësie , Rubineta për linjat e tubacioneve duqe, Rubineta tubacionesh 

Am., Sgara Furre , Skara furrash, Soba kuzhine stufa, Soba me ajër të nxehtë, Soba me 

mikrovalë aparate gatimi, Soba me mikrovalë për qëllime inudstriale, Soba Pajisje të 

formuara për , Soba, përveç atyre për qëllime eksperimentale, Sterilizuesa, Sterilizuesë të 

ajrit, Sterilizuesë uji, Struktura klorifikimi për pishina, Struktura metali për soba, 

Shatërvane, Shatërvane Dekorativë , Shatërvanë dekorativë, Shilte jastëqe Ngrohje , 

elektrike, jo për qëllime mjekësore, Shishe me ujë të nxehtë, Shishe ushqyese Ngrohës, 

elektrikë, për , Shkrirës për automjetet, Shkrirje e dritareve të automjeteve Aparate 

ngrohëse për , Shpërndarës drite, Shpërndarësa dezinfektanti për tualete, Shpërndarësa 

Drite , Shufra zjarri, Tapa grykash kundër spërkatjes, Tapete me ngrohje elektrike, Tapete 

Të ngrohur elektrikisht , Tasa për larjen e duarve pjesë të instalimve sanitare, Tasa tualteti, 

Tenxhere me presion autoklava, elektrike, Tiganë Gatim me presion , elektrikë, Tiganë 

gatimi me presion, elektrikë, Tiganë ngrohjeje, Tiganë të thellë, elektrikë, Tualete depo-uji, 

Tualete, të transportueshëm, Tuba Shkarkimi , elektrikë për ndriçim, Tuba shkarkimi, 

elektrikë për ndriçim, Tuba Të shndritshëm  për ndriçim, Tuba uji për instalime sanitare, 

Tubacione gazi Aksesorë për funksionimin dhe sigurinë e , Çakmakë gazi, Çakmakë Gazi , 

Tubacione për ngrohjen e bolierëve, Tubacione pjesë të instalimeve sanitare, Tubacione të 

jashtme Oxhaqe , Tubacione të shtrirë për instalimet e ngrohjes qendrore, Tubacione 

vaskash, Tubacione vaskash për vaskat e legenit, Tharës Ajri , Tharës Ajri , Tharës ajri, 

Tharës Flokësh , Tharëse flokësh, Tharëse lavanterie, elektrike, Thekëse, Thekëse buke, 

Ujë i pijshëm Filtra për , Ujra të zeza Instalime purifikuese për , Valvula ajri për instalimet 

e ngrohjes me avull, Valvula Për kontrollimin e nivelit  në depozita, Valvula Termostatike  

pjesë të instalimeve për ngrohje, Valvula termostatike pjesë të instalimeve të ngrohjes, 

Valvula të kontrollit të nivelit në sarbatorë, Vaska legen Tuba vaske për , Vaska Llixha  

tubacione, Vaska llixhash enë, Vaska Ngrohës për , Vatra, Vatra zjarri, shtëpiake, 

Ventilatorë Elektrikë  për përdorim vetjak, Ventilatorë kondicionim i ajrit, Ventilatorë pjesë 
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të instalimeve për kondicionimin e ajrit, Veshje të brendshme vaskash, Veshje të jashtme të 

llambave, Vrima oxhaqesh, Zgara pjekjeje, Zgara pjekjeje Gurë të nxehtë për përdorim   

12   Mjete transporti;aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit 

Aeroplanë, Aeroplanë amfibë, Aeroplanë Amfibë , Alarme kundër vjedhjes për automjetet, 

Alarme për moskryerjen e një veprimi të caktuar për automjete, Ambulanca, Amortizatorë 

Elementë elastikë  për automjete, Amortizatorë goditjesh për automobilë, Amortizatorë me 

elementë elastikë për automjete, Amortizatorë për rimorkio hekurudhore, Anije, Anije 

ajrore, Anije Brinjë struktura për , Aparate dhe instalime për transport kabllor, Aparate dhe 

instalime transporti Kabllor , Aparate, makineri dhe pajisje aeronautike, Aparate shkarkimi, 

pjesë të kamionëve dhe vagonëve, Autmobila, Autobuza Me motor , Autobuzë Me motor , 

Autobuzë me motor, Autobuzë të mëdhenj me motor, Automjete elektrike, Automjete 

Elektrike , Automjete Hapësire , Automjete Jastëk ajri , Automjete kozmike, Automjete me 

frigorifer, Automjete me jastëkë ajri, Automjete Me kontroll në distancë , të ndryshme nga 

lodrat, Automjete Ngrirëse , Automjete Pajisje joverbuese, Automjete për lëvizje nëpërmjet 

tokës, ajrit, ujit ose hekurudhës, Automjete për përzierjen e betonit, Automjete për transport 

Ushtarak , Automjete Shufra lidhëse për ecjen në tokë , të ndryshme nga pjesët e motorëve 

dhe pjesët mekanike, Automjete të kontrolluara në distance, të ndryshme nga lodrat, 

Automjete ujore, Automobila Grila dielli të përshtatura, Avionë gjuajtës, Balona Ajri , 

Balona ajri, Balona Të drejtueshme , Balona të drejtueshme anije ajrore, Barka, Biçikleta, 

Biçikleta me motor, Bori për automjetet, Boshte për automjetet, Boshte rrotullues, Brinjë 

strukura për anije, Cilindra të vagonëve hekurudhorë, Direkë për anije, Direkë për varka, 

Draga varka, Dritare anësore, Dyer për automjete, Dyer të pasme Am. Me fuqi -, Ngritëse  

pjesë të mjeteve tokësore, Dyer të passhme që ngrihen Am. pjesë të mjeteve tokësore, 

Dhëmbëza për goma, Dhëmbëza të rrotave të automjeteve, Fasha Ngjitëse prej gome  për 

riparimin e tubave të brendshëm, Fllanxha për gomat e rrotave hekurudhore, Frena 

biçikletash, Frena motoçikletash, Frena për automjete, Frena për biçikleta, motoçikleta, 

Fshirëse për xhamat mbrojtës nga era, Fshirëse xhamash, Furgonë, Ganxha bashkuese 

Hekurudhe , Ganxha bashkuese hekurudhore, Ganxha bashkuese për mjete tokësore, 

Gllavinat rrotash Automjete , Gllavinat rrotash Mansheta, Goditjezbutës për anije, Goma 

automobilash, Goma biçikletash, Goma Flanxha të rrotave hekurudhore , Goma Fllanxha të 

rrotave hekurudhore , Goma motoçikletash, Goma pa kamerdare për biçiketa, motoçikleta, 

Goma Pajisje jorrëshqitëse për automjete , Goma për biçikleta, motoçikleta, Goma për rrota 

Automjete , Goma për rrotat e automjeteve, Goma për rrotën e automjetit, Goma 

pneumatike, Goma, solide, për rrota automjetesh, Grup ingranazhesh për mjete tokësore, 

Guzhma, Hekurudha teleferike vagona kabllorë, Hekurudhë me tërheqje me litar, Helika, 

Helika për varka, Helika të përdredhura për anije, Hidroavionë, Hidroplanë, Ingranazhe 

drejtimi për anije, Ingranazhe për motoçikleta, Ingranazhe reduksioni për mjete tokësore, 

Ingranazhe të shkëputshme për varka, Jahte, Kabina automjete, Kabina me restorant, 

Kabina me restorant vagona, Kabina motoçiklash, Kabina teleferike Ski , Kamionçina 

automjete, Kamionë, Kamionë me mjete-pirunë, Kamionë spërkatës, Kapakë mbështjellës 

Të puthitur , Kapakë për karroca të vogla shtytëse, Kapakë për rrota automjetesh, Kapakë 

për sarbatorët e naftës gazit në automjete, Kapakë të disqeve të rrotave, Karkasa 

automobilash, Karkasa biçikletash, Karkasa motoçikletash, Karkasa shkarkimi për vagonë 

mallrash kamionë, Karrige kabllore, Karro bagazhesh, Karro për poshtë automjeteve, 

Karroca, Karroca derdhjeje, Karroca dore, Karroca dore për valixhe, Karroca fëmijësh 

mbajtëse fëmijësh, Karroca invalidësh, Karroca me rrota për blerje karroca dore, Karroca 
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me rrota për fëmijë, Karroca Për bagazhe , Karroca për transportimin e mallrave, Karroca të 

pjerrëta, Karroca të vogla, Karroca të vogla golfi, Karroca të vogla që shtyhen, Karrocina 

markuçësh, Këllëfë manivelash për komponentë të mjeteve tokësore, përveç atyre të 

motorëve, Këmbëza biçikletash, Këmbëza motoçikletash, Këmbëza për biçikleta, 

motoçikleta, Këmbëza Për rrota automjetesh , Kllapa këmbëzash për rrota, Kllapa Këmbëze  

për rrota, Kofano automobilash, Kofano për automjete, Kontenierë metalesh të derdhura, 

Konvejerë ajri, Konvejerë Ajrorë , Konvertorë Rrotullues  për mjete tokësore, Konvertorë 

rrotullues për mjete tokësore, Korridore automjetesh, Korridore Automjeti , Kosha anësorë 

automjetesh, Kosha shpërndarjeje, Kosha të përshtatur për motoçikleta, Kuti ingranazhesh 

për mjete tokësore, Lokomotiva, Lopata dore për lundra, Makina, Makina derdhjeje, 

Makina kampimi, Makina me motor, Makina për instalimet e transportit kabllor, Makina 

sportive, Manivela për motoçikleta, Mansheta për nyjet e rrotave, Mbështetëse koke për 

ndenjëse automjetesh, Mbështetëse ndalimi motoçikletash, Mbështetëse ndalimi të 

biçikletave, Mbulesa automjetesh të modeluara, Mbulesa ndenjësesh për biçikleta, 

motoçikleta, Mbulesa për karroca bebesh, Mbulesa për karroca shëtitëse karrocat me rrota, 

Mbulesa për karroca të vogla shtytëse, Mbulesa për karrocat e bebeve, Mbulesa për motorë 

automjetesh, Mbulesa për timona makinash, Mbulesa Sedilje  për automjete, Mbulesa 

sediljesh për automjete, Mekanizma për qëndrimin e biçikletave, motoçikletave pjesë të 

biçikletave, motoçikletave, Mekanizma shtytëse për mjete tokësore, Mjete ajrore, Mjete 

ushtarake për transport, Motoçikleta, Motoçikleta të vogla automjete, Motorë, elektrikë, për 

mjete tokësore, Motorë për mjete tokësore, Motorë për motoçikleta, Motorë për ngarjen e 

mjeteve tokësore, Motorë reaktivë për mjete tokësore, Motorë Tërheqës , Motorë tërheqës, 

Motorik Bosht , Ndenjëse fluturuese për avionë, Ndenjëse motoçikletash, Ndenjëse për 

biçikleta, motoçikleta, çiklomotorë, Ndenjëse Sigurie  për fëmijë, për automjete, Ndenjëse 

sigurie për fëmijët, për automjetet, Nofulla frenash për automjete, Nyje motoçikletash, 

Omnibuzë, Pajisje jollamburitëse për automjetet , Pajisje jorrëshqitëse për gomat e 

automjeteve goma, Pajisje joverbuese për automjetet , Pajisje kundër vjedhjes për 

automjetet, Pajisje për ngritjen e makinave, Pajisje për transportin e bagazheve për 

automjete, Pajisje riparuese për tubat e brendshëm, Pajisje sigurie për sedilje automjetesh, 

Parafango, Parafango motoçikletash, Parakolpë Automjete , Parakolpë automjetesh, 

Parakolpë për autmobilë, Parashuta, Pasqyra të pasme, Pasqyra Të pasme , Pedale freksioni 

për mjete tokësore, Pedale freksioni për mjete tokësore, Pedale Frenash  për automjete, 

Pedale për motoçikleta, Peshore Balance  për rrotat e automjeteve, Peshore për rrotat e 

automjeteve, Pjesë Frena  për automjete, Pjesë qarkuese të rrotave të automjeteve, Pjesë të 

fiksuara të rimorkiove për automjete, Pjesë të jashtme të gomave për automjete rripa 

transimisioni, Pjesë të jashtme të gomave për automjete të tipit traktor, Pjesë të jashtme të 

gomave që rimbushen, Pjesë të pasme me fuqi Am. pjesë të automjeteve tokësore, Pjesë të 

pasme që shërbejnë për ngritje pjesë të mjeteve tokësore, Pompa Ajri  aksesorë 

automjetesh, Pompa ajri aksesorë automjetesh, Pompa biçikletash, Pompa motoçikletash, 

Pompa për biçikleta, motoçikleta, Pontonë, Qarqe hidraulike për automjete, Qarqe të 

rrotave të automjeteve, Qarqe të rrotave të biçikletave, motoçikletave, Qeska ajri pajisje 

sigurie për automobilët, Rimorkio automjete, Rrema, Rrema tek, Rrema të pasme, Rripa 

detare, Rripa sigurie për sediljet e automjeteve, Rripa Sigurimi  për ndenjëse automjetesh, 

Rrjeta bagazhesh për automjete, Rrota automjetesh, Rrota automjetesh Gllavina për , Rrota 

biçikletash, Rrota Kllapa dhëmbëzash, Rrota Për automjete , Rrota për biçikleta, 

motoçikleta, Rrota të gomave hekurudhore Fllanxha për , Rrota të karrocave që përdoren në 
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miniera, Rrotëza për vagoneta automjete karroca dore, Saja me motor, Sedilje Automjetesh 

, Sedilje automjetesh, Sedilje bebesh, Sedilje bebesh Mbulesa, Segmente frenash për 

automjete, Serbatorë benzine gazi në automjete Kapakë, Sinjale Drejtimi  për automjete, 

Sinjale drejtimi për automjete, Sinjale kthimi për automjete, Sisteme alarmi Të dëgjueshme  

për motoçikla, Skelete Anijesh , Skeletë anijesh, Skeletë për biçikleta, motoçikleta, Slita 

automjete, Slita rrëshqitëse, Streha dielli të përshtatura për automobilë, Strukura të pjerrëta 

për varka, Sumbulla metalike për goma, Susta Amortizuese goditjesh  për automjete, Susta 

amortizuese për automjete, Susta, varëse elastike të automjetit, Shalë biçikletash, Shasi 

automjetesh, Shasi Automjeti , Shasi automobilash, Shasi Automobili , Shasi për 

automjetet, Shasi transmisioni për mjete tokësore, Shtëpi me motor, Shtrate fjetjeje për 

automjete, Shtrate Gjumi  për automjete, Shtyllë rrokullisëse për hekurudha, Shtyllë 

rrokullisëse për teleferikë hekurudhorë, Shufra lidhëse për mjete tokësore, të ndryshme nga 

pjesët e motorit, Shufra Rrotulluese  për automjetet, Shufra rrotulluese për automjete, 

Tapiceri për automjete, Teleferikë me tërheqje me litar, Tuba të brendshëm për goma 

pneumatike, Tubacione ajri për anije, Tubacione ajri për lokomotiva, Turbina për mjete 

tokësore, Vagona hekurudhe, Vagona hekurudhorë Zinxhirë, Vagona shpërndarjeje, 

Vagoneta , Vagoneta me dy rrota, Vagoneta pastrues, Vagonë, Vagonë fjetjeje, Vagonë 

Ngrirës  mjete hekurudhore, Valvula për goma automjetesh, Varka, Varka Direkë, Veshje 

mbrojtëse për biçikleta, motoçikleta, Veshje të brendshme Frena  për automjete, Veshje të 

brendshme të frenave për automjete, Veshje të jashtme motoçikletash, Veshje të jashtme 

për goma pneumatike, Vinça për varkat, Xhama mbrojtës nga era, Xhama për dritare 

automjetesh, Xhama të përparmë, Zile biçikletash, Zile për biçikleta, motoçikleta, Çanta të 

përshtatura për motoçikleta, Çengelë barkash, Çengelë Varkë , Çiklomotorë, Zile për 

motoçikleta, Zinxhirë automobilash, Zinxhirë biçikletash, Zinxhirë Cikël , Zinxhirë Kundër 

rrëshqitjes , Zinxhirë kundër rrëshqitjes, Zinxhirë motoçikletash, Zinxhirë për biçikleta, 

motoçikleta, Zinxhirë për ngarjen e mjeteve tokësore, Zinxhirë transmisioni për mjete 

tokësore   

13   Armë zjarri;municione dhe predha;eksplozivë;fishekzjarre 

Acetil-nitrocelulozë, Aparate për mbushjen e gëzhojave, Armë artilerie topa, Armë 

balistike, Armë gjahu, Armë me gaz Lotsjellës , Armë me gaz lotsjellës, Armë të 

motorizuara, Armë zjarri, Armë zjarri Furça pastrimi, Armë zjarri Municione, Armë zjarri 

sportive, Barut, Barute eksplozivë, Barute Eksplozivë , Brirë Për barut , Brirë për barut, 

Detonatorë, Dinamit, Drita sinjalizuese me ngjyrë, Dyfekë, Dyfekë Laqe rrethuese të 

këmbëzave, Dyfekë Pasqyra shënjestre, Dyfekë Rrahës, Eksplozivë, Eksplozivë me nitrat 

amoniumi, Fisha Shpërthyese , Fisha shpërthyese, Fishekë eksplozivë, Fishekore për armë, 

Fishekzjarre, Fitila për eksplozivë, Fitila për eksplozivë, për përdorim në miniera, Fitila 

shpërthyes për eksplozivë, Fole fisheku të armëve të zjarrit, Furça pastrimi për armët e 

zjarrit, Fuzhnja armë, Gëzhoja, Gëzhoja predhash, Gjerdanë fishekësh Aparate për 

mbushjen e , Kapsolla të ndryshme nga lodrat, Karabina, Këllëfe dyfeku, Këllëfe pushkësh, 

Këllëfë Dyfeku , Këllëfë Pushke , Kuti gëzhojash, Kuti Gëzhojash , Laqe rrethuese të 

këmbëzave për pushkë dhe dyfekë, Litarë ndezjeje për eksplozivë, Materiale ndezëse, 

Mbushje baruti fitila, Mekanizma lëshimi të raketave, Mina eksplozivë, Mitralozë, Mortaja 

armë zjarri, Municione, Nitrat i eksplozivëve me amoniak, Nitrocelulozë Acetil , Pako të 

vogla eksplozivi të ndryshme nga lodrat, Pambuk Pushke , Pambuk pushkësh, Pasqyra 

Shënjestër  për armë dhe dyfekë, Pasqyra shënjestre për pushkë dhe dyfekë, Piroksilinë, 

Pistoleta armë, Pistoleta pneumatike armë, Platforma qitjeje, Platforma Qitjeje , Predha 
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armë, Predha Balistike , Predha balistike, Produkte piroteknike, Pushkë armë, Pushkë 

Artileri  topa, Pushkë Dyfekë , Pushkë Fuzhnja  armë, Pushkë Pasqyra të shënjestrave, 

Pushkë Rrahës, Pushkë Shuajtës zhurme, Pushkë Tyta , Qyta Pushke , Qyta pushke, Raketa 

predha, Raketa sinjalizuese, Raketa Sinjalizuese , Revolverë, Rrahës për pushkë dhe 

dyfekë, Rripa supi për armë, Saçma për gjueti, Saçme për gjueti Plumb , Silenciatorë për 

armë, Sinjale mjegulle, eksplozivë, Spërkatës për qëllime vetëmbrojtjeje, Substanca 

piroforike, Shashka, Shënjestra për armë zjarri, Shënjestra, të ndryshme nga ato 

teleskopike, për armë të zjarrit artileri, Shënjestra, të ndryshme nga ato teleskopike, për 

pushkët artileri, Shtrate topi artileri, Tanke armë, Topa, Tyta dyfeku, Tyta për armë të 

rënda, Tyta pushke, Vezme, Vezme Fisheku   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshur 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera;bizhuteri, gurë të çmuar;instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë. Agate, Akrepa ore punime orësh dhe sahatësh, Akrepa orësh 

punim orësh dhe sahatesh, Aparat per fikjen e zjarrit prej metali te cmuar, Ar, i pastër ose i 

petëzuar, Ar objekte te imituara , Argjend, i pastër ose i petëzuar, Artikuj argjendarie prej 

metali te cmuar, Artikuj pocerie prej ari dhe argjendi, te tjera nga takem pirunjsh dhe 

lugesh, Artikuj te kromuar kromuar me metale te cmuara, Bizhuteri, Bizhuteri Gurë të 

çmuar artificialë , Bizhuteri Gurë të çmuar artificialë  stoli veshjesh, Bizhuteri me gurë 

artificialë bizhuteri me porosi, Bizhuteri prej qelibari të verdhë, Bizhuteri të emaluara, 

Borse prej metali te cmuar, Buste prej metali të çmuar, Butona mansheti, Butona Mansheti , 

Byzylykë bizhuteri, Cajnik prej metali te cmuar, Cilindra orë dhe punimi i sahatëve, 

Diamante, Ene guzhine prej metali te cmuar, Ene kuzhine prej metali te cmuar, Ene prej 

metali te cmuar, Figurina statujëza prej metali të çmuar, Fije argjendi, Fije ari bizhuteri, 

Fije prej metali të çmuar bizhuteri, Fildish bizhuteri, Fusha ore dhe punim sahatësh, Gurë 

gjysëm të çmuar, Gurë të çmuar, Hajmali buzhuteri, Hallka çelësash stringla ose medalionë, 

Ibrik prej metali te cmuar, Ibrik prej metali te cmuar, Instrumenta kronometrikë, Iridium, 

Kapëse Kollare , Kapëse kollaresh, Kapëse Kollaresh , Karfica bizhuteri, Karfica kollaresh, 

Karfica zbukurimi bizhuteri, Karfica Zbukuruese , Karfica zbukuruese, Kasete cigaresh prej 

metali te cmuar, Kellef cigaresh prej metali te cmuar, Këllëf purosh prej metali të cmuar, 

Kohëmatës, Konteniere shtepiake prej metali te cmuar, Kosh prej metali te cmuar per 

qellime shtepiake, Krikell prej metali te cmuar, Kristal kuarci orësh, Kronografë orë dore, 

Kronometra, Kronoskopë, Kullese caji prej metali te cmuar, Kupa prej metali te cmuar, 

Kupe prej metali te cmuar, Kuti bizhuterish, Kuti burnoti prej metali te cmuar, Kuti caji 

prej metali te cmuar, Kuti orash, Kuti orësh, Kuti pej metali te cmuar per sheqerka, Kuti për 

ora dore demonstruese, Kuti për ora dhe punim sahatësh, Kuti prej metali te cmuar per 

gjilpera, Kuti prej metali të çmuar, Kuti pudre prej metali te cmuar, Kuti purosh prej metali 

të cmuar, Kuti rrobaqepsi prej metali te cmuar, Kuti shkrepse prej metali te cmuar, 

Lavjerrësa punime orësh dhe sahati, Lingota prej metali të çmuar, Mbajtes cigaresh prej 

metali te cmuar, Mbajtes ibrik piperi prej metali te cmuar, Mbajtes purosh prej metali te 

cmuar, Mbajtese kripe prej metali te cmuar, Mbajtese kruajtese dhembesh prej metali te 

cmuar, Mbajtese pecetash prej metali te cmuar, Mbajtese prej metali te cmuar, Mbajtese 

shishesh prej metali te cmuar per vaj dhe uthull, Mbajtese shkrepsesh prej metali te cmuar, 

Mbajtese vezesh prej metali te cmuar, Mbushes caji prej metali te cmuar, Medalione 

bizhuteri, Medalje, Mekanizma lëvizjeje për orë dhe sahatë, Metale të çmuara, të pastra ose 

gjysëm të pastra, Metaltas sheqeri prej metali te cmuar, Monedha, Olivinë gurë të çmuar, 

Orë atomike, Orë diellore, Orë Diellore , Orë dore, Orë dhe sahatë, elektrikë, Orë, 
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instrument për matjen e kohës, Orë kontrolli orë master, Orë master, Orë më zile, Orë që 

mbahen në dorë, Osmium, Pajime te kalit jo prej metali te cmuar, Paladium, Perla bizhuteri, 

Perla të bëra prej qelibari qelibar i presuar, Përzierje prej metali të çmuar, Pjata argjendi 

pjata, ene, Pjata tavoline prej metali te cmuar, Pjate filxhani prejmetali te cmuar, Platinum 

metal, Poce cigaresh prej metali te cmuar, Punime artistike prej metali të çmuar, Qelibar, i 

pastër ose gjysëm i pastër, Qelibar Zbukurime prej , Rodium, Rutenium, Rreth per pecete 

prej metali te cmuar, Rripa orësh, Rripa orët e dorës, Servis kafeje prej metali te cmuar, 

Simbole dalluese Bakër , Simbole prej metali të çmuar, Sita prej metali te cmuar, Spinel 

gurë të çmuar, Spiranca punim orësh dhe sahatësh, Statuja prej metali të çmuar, Statujëza 

prej metali të çmuar, Stringla bizhuteri, Susta Orë , Susta orësh, Suvenire bakri, Shandan 

prej metali te cmuar, Sherbues caji prej metali te cmuar, Shigjete gjilpere prej metali te 

cmuar, Tabaka prej metali te cmuar, Tabaka prej metali te cmuar per qellime shtepiake, 

Takem prej metali te cmuar, Talismanë bizhuteri, Tas sallate prej metali te cmuar, Tas supe 

prej metali te cmuar, Tavlla prej metali te cmuar per duhanpiresit, Tela argjendi përcjellësa 

argjendi, Termus prej metali te cmuar, Togeza prej metali te cmuar, Thyesarrash prej metali 

te cmuar, Unaza bizhuteri, Unaza qirinjsh prej metali te cmuar, Varëse qafe bizhuteri, 

Vathë, Vazo prej metali te cmuar, Vazo te shenjta prej metali te cmuar, Vegla shtepiake 

prej metali te cmuar, Xhama orësh, Xhezve jo elektrike prej metali te cmuar, Zbukurim 

tavoline prej metali te cmuar, Zbukurime argjendi, Zbukurime bizhuteri, Zbukurime Kapele  

prej metali të çmuar, Zbukurime kapelesh prej metali të çmuar, Zbukurime Këpucë  prej 

metali të çmuar, Zbukurime këpucësh prej metali të çmuar, Zbukurime prej qelibari të zi, 

Zemberekë, Zinxhir cante prej metali te cmuar, Zinxhira orësh, Zinxhirë bizhuteri, Zinxhirë 

Orë dore .   

15   Instrumenta muzikorë. Aparate rrotullimi për fletët muzikore, Aparate rrotullimi Për 

fletët muzikore , Base dyshe, Base instrumente muzikore, Bobina muzike piano, Bobina 

muzikore të briruara, Bobina Muzikore të briruara , Daulle gjysëmsferike me membranë 

pergamene, Daulle instrumenta muzikorë, Diapazonë, Fizarmonika, Fizarmonika me 

butona, Flaute, Fyej Bambu , Fyej bambuje, Fyej frymorë për organo, Gajde, Gjuhëza, 

Harmonika, Harmoniume, Harpa, Harpa goje instrumenta muzikorë, Huqin violina kineze, 

Instrumenta elektronikë muzikorë, Instrumenta muzikorë, Instrumenta muzikorë me tela, 

Kacekë për instrumenta muzikorë, Kapele me zile instrumenta muzikorë, Karjijone, 

Kastanjeta, Këmbana me dorezë instrumente muzikore, Kimbale, Kitara, Klarineta, 

Koncertina fizarmonikë të vogla hegzagonale, Korda për instrumenta muzikorë, Korneta 

instrumenta muzikorë, Korno instrumenta muzikorë, Ksilofonë, Kuti për instrumenta 

muzikorë, Lëkura për daulle, Lira, Mandolina, Mbajtëse për instrumenta muzikorë, 

Mbështetëse mjekre për violina, Membrana daullesh, Muzike Pupitra , Muzikorë 

Instrumenta , Oboe, Okarina, Çapare, Çekikë akordues, Çelësa për instrumenta muzikorë, 

Çelësa pianoje, Organo, Organo dore me manivelë, Pajisje për rënien e instrumentave me 

tela, Pedale për instrumenta muzikorë, Piano, Pipa kitara kineze, Pipëza për instrumenta 

muzikorë, Pistona për instrumenta muzikorë, Pjesë mbështetëse të telave për instrumenta 

muzikorë, Plektrume, Pupitra muzike, Qestra, Qime kali për harqet për instrumenta 

muzikorë, Rregullatorë intensiteti për piano mekanike, Sintetizues muzike, Sintetizues 

Muzike , Skelete daullesh gjysëmsferike me pergamenë, Sordina për instrumenta muzikorë, 

Suona trumpeta kineze, Sheng instrumente muzikore frymore kineze, Shkopa basi, Shkopa 

daullesh, Shkopa dirigjentësh, Shkopa Dirigjenti , Shkopinj daullesh, Shkopinj për harqe 

për instrumenta muzikorë, Tamburina, Tamtame, Tastiera për instrumenta muzikorë, 
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Tastiera pianoje, Tela harpash, Tela për instrumenta muzikorë, Tela pianoje, Trekëndësha 

instrumenta muzikorë, Tromba, Trombona, Trombone, fundi i të cilave ka si dizenjo një 

gjarpër trumpeta, Trumpeta, Vida për instrumenta muzikorë, Vida të harkuara për 

instrumenta muzikorë, Viola, Violina, Vjega për instrumenta muzikorë, Zilka instrumenta 

muzikorë .   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera;materiale të shtypura;material për lidhje librash;fotografi;artikuj 

shkrimi;ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie;materiale artistësh;furça bojërash;makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive);materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve);materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa 

të tjera);modele stampuese;kallëpe stampimi. Afishe kanceleri, Akuarele, Akuariumi te 

brendshem, Albume, Albume me copa të ngjitura, Almanakë, Aparate dhe makina për 

lidhjen e librave pajisje zyre, Aparate dhe makineri shaptilografike, Aparate numërimi, 

Aparate skicimi për libra, Argjela modeluese Modele për  materiale artistësh, Argjilë 

modeluese, Atlase, Bileta, Bishta pene, Blloqe çeqesh Mbajtëse për , Blloqe numra dhe 

shkronja, Blloqe për të shkruar, Blloqe shënimesh, Blloqe shtypshkrimi, Blloqe vizatimi, 

Bobina për shiritat e bojës, Bojë , Bojë korrektuese heliografi, Bojra kine, Bojra uji piktura, 

Botime periodike, Broshura, Buletine informative, Copa për libërlidhje, Copëza letrash të 

ngjitura që krijojnë figura, Dërrasa me mbërthecka për të varur letra, Dërrasa të vogla për të 

shkruar, Dërrasa të zeza, Dërrasa vizatimi, Diagrama, Diagrama tabela, Diapozitivë 

kanceleri, Dizenjo dekalkomania, Dizenjo për bërjen e veshjeve, Dizenjo për qepje rrobash, 

Dizenjo të gdhendura kallëpe, Dollapë për artikuj shkrimi për nevoja zyre, Dosje artikuj 

shkrimi, Dosje për dokumenta, Dosje për fletë, Duplikatorë, Dyllë modelues, jo për qëllime 

dentare, Dyllë Vulosje , Dyllë vulosjeje, Elektrotipe, Etiketa cigaresh, Etiketa, jo prej 

tekstili, Etiketa për karta indeksi, Figurina statujëza prej copëza letrash të ngjitura, Fije 

lidhëse për libërlidhje, Fiksim fotografish Aparate, Film Mbështjellje plastike  të 

zgjatshme, për paletizim, Filtra kafeje Letre , Filtra të kafesë Letre , Fjongo Letre , Fjongo 

letre, Flamuj prej letre, Fleta të celulozës së përdorur për ambalazhim, Fleta të posaçme në 

vizatime Fshirje , Fleta të posaçme për fshirje në vizatime, Fletë boje për duplikatorët, Fletë 

elektrokardiografike, Fletë letre kanceleri, Fletë shkrimi për duplikatorë, Fletë shkrimi për 

makinat që riprodhojnë dokumentet, Fletë viskoze për mbështjellje, Formularë, të shtypur, 

Fotografi Aparate për fiksimin , Fotografime, Fshirëse gome, Fshirëse për bojën e 

stilolapsave, Fshirëse për dërrasa shkrimi, Furça për lyerje, Furça shkrimi, Gatim në 

mikrovalë Qese, Gazeta, Gdhendje si proçes, Globa toke, Globa Tokësorë , Goma fshirëse 

Dërrasa shkrimi , Gravura, Gravura fotografish, Grirëse letre për përdorim zyre, Gurë 

litografikë, Gurë Litografikë , Gurë mbajtës boje depozita boje, Gjilpëra kopjimi në kalk 

për qëllime vizatimi, Gjilpëra për gravura, Gjoks përparëseje prej letre, Hapëse vrimash për 

nevoja zyre, Harta gjeografike, Harta Gjeografike , Hektografe, Indekse, Instrumenta me 

vijëza të lakuara, Instrumenta vizatimi, Kalendarë, Kalendarë me fletë të shkëputshme, 

Kallëpe për argjila modelimi materiale artistësh, Kanavacë për të pikturuar, Kanceleri, 

Kanceleri Dollapë për  për nevoja zyre, Kapak akuariumi, Kapëse letrash, Kapëse mbajtëse 

parash, Kapëse Para , Kapëse për zyra, Kapëse stilolapsash, Karta, Karta indeksi kanceleri, 

Karta njoftimesh letra shkrimi, Kartolina, Kartolina urimi, Kartolina urimi me muzikë, 

Karton , Kasa për fletë shabllone, Katalogje, Këllëfë stilolapsash, Këmbalecë Piktorësh , 

Këmbalecë piktorësh, Kolla Materiale paketimi të bëra nga , Kompase për vizatim, Kopjim 

dekalkomania, Korniza të faqosura stampim, Korrektorë të rrjedhshëm për nevoja zyre, 
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Krehëra me kokrriza, Krehëse të biruara për tezgjahe të automatizuar, Kromolitografe 

kromos, Kromos, Kruajtëse fshirëse për zyra, Kuadrate vizatimi, Kuadrate Vizatimi , Kunja 

vizatimi, Kuti bojërash sende për përdorim në shkolla, Kuti kapelesh prej kartoni, Kuti 

kremi prej letre, Kuti për stampa vula, Kuti për stilolapsa, Kuti prej kartoni ose letre, Kuti 

shkrimi kanceleri, Kuti shkrimi komplete, Laminatorë Dokument  për përdorim zyre, 

Laminatorë dokumentash për përdorim zyre, Lapsa, Lapsa grafiti, Lapsa për dërrasa 

shkrimi, Lapsa qymyri, Letër , Letër ambalazhimi, Letër argjendi, Letër E dyllosur , Letër e 

dylluar, Letër Elektro-kardiograf , Letër fotokopjeje artikuj shkrimi, Letër higjenike, Letër 

kalku, Letër karboni, Letër paketimi, Letër pergamene, Letër për makineritë regjistruese, 

Letër prej celuloze druri, Letër Xuan për piktura dhe kaligrafi kineze, Letërthithëse, Letra 

çeliku, Letra filtri, Letra për të shkruar, Letra për të shtypur, Letra të ndritshme, Libra, 

Libra këngësh, Libra komikë, Libra llogarish, Libra për të shkruar ose vizatuar, Libra xhepi 

manuale, Libralidhëse Fletë të pangjitura –, Lidhëse që i lënë fletët e pangjitura, Lidhje të 

librit, Litografe, Lloje materialesh të shtypura, Maja pene, Maja pene prej ari, Makete 

arkitektësh, Makete Arkitektësh , Makina për vulosjen e zarfeve, për zyra, Makina 

stampimi për postim, Makina shkrimi, elektrike ose joelektrike, Makineri kartvizitash, 

Makineri për mprehjen e lapsave, elektrike ose joelektrike, Manuale libra xhepi, Material 

për lidhjen e librave, Materiale ambalazhimi Plastik  me flluska për mbështjellje ose 

paketim, Materiale filtruese letra, Materiale mësimdhënieje përveç aparateve, Materiale 

modeluese, Lapsa grafiti, Lapsa për dërrasa shkrimi, Lapsa qymyri, Letër , Letër 

ambalazhimi, Letër argjendi, Letër E dyllosur , Letër e dylluar, Letër Elektro-kardiograf , 

Letër fotokopjeje artikuj shkrimi, Letër higjenike, Letër kalku, Letër karboni, Letër 

paketimi, Letër pergamene, Letër për makineritë regjistruese, Letër prej celuloze druri, 

Letër Xuan për piktura dhe kaligrafi kineze, Letërthithëse, Letra çeliku, Letra filtri, Letra 

për të shkruar, Letra për të shtypur, Letra të ndritshme, Libra, Libra këngësh, Libra komikë, 

Libra llogarish, Libra për të shkruar ose vizatuar, Libra xhepi manuale, Libralidhëse Fletë 

të pangjitura –, Lidhëse që i lënë fletët e pangjitura, Lidhje të librit, Litografe, Lloje 

materialesh të shtypura, Maja pene, Maja pene prej ari, Makete arkitektësh, Makete 

Arkitektësh , Makina për vulosjen e zarfeve, për zyra, Makina stampimi për postim, 

Makina shkrimi, elektrike ose joelektrike, Makineri kartvizitash, Makineri për mprehjen e 

lapsave, elektrike ose joelektrike, Manuale libra xhepi, Material për lidhjen e librave, 

Materiale ambalazhimi Plastik  me flluska për mbështjellje ose paketim, Materiale filtruese 

letra, Materiale mësimdhënieje përveç aparateve, Materiale modeluese, Pajisje vizatimi, 

Pajisje vulosjeje për zyra, Pajisje zyre, përveç mobiljeve, Paketa fletësh kanceleri, Paketa 

letrash Shkrimi , Palete për piktorë, Pamfleta, Pantografe instrumenta vizatimi, Parcel 

bimesh e mbyllur, Pasta për qëllime shtëpiake ose kancelerie, Pastela shkumësa me ngjyra, 

Pastë kolle ngjitëse për qëllime kancelerie ose shtëpiake, Pastë modeluese, Peceta bebesh 

prej letre dhe celuloze, një përdorimshe, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh , një 

përdorimshe, Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta 

tavoline prej letre, Pelena Bebesh  prej letre dhe celeloze, njëpërdorimshe, Pelena bebesh 

prej letre dhe celuloze, një përdorimshe, Pelena-mbathje Bebe  prej letre ose celuloze, një 

përdorimshe, Pelena-mbathje Për bebe  prej letre dhe celuloze, një përdorimshme, Pelena-

mbathje për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimshe, Pena boje, Pena vizatimi, Penela 

piktorësh, Peshqirë fytyre prej letre, Peshqirë prej letre, Petëza vulosjeje, Pëlhura për 

libërlidhje, Pëlhurë kalku, Pëlhurë ngjitëse për qëllime kancelerie, Pëlhurë për lidhjen e 

librave, Përbërës vulosjeje për qëllime kancelerie, Piktura, Piktura fotografi, me kornizë ose 
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pa kornizë, Pineska, Pjatëza Bojra uji  për artistët, Pjatëza për bojra uji Artistë , Pjatëza për 

bojra uji Artistësh , Pjatëza për bojra uji të artistëve, Pllaka adresash për mekanizmat e 

kartvizitave, Pllaka për mekanizmat e kartvizitave Adresa , Pllaka për të shkruar, Pllaka të 

gdhendura, Pllakarta prej letre ose kartoni, Pllakëza prej letre, Pllakëza shabllone, Portrete, 

Prerës Letre  për nevoja zyre, Printera kompjuterash Shirita boje për , Printime grafike, 

Produkte fshirjeje, Programe kompjuterike Rripa dhe karta letre për regjistrim të , Projekte, 

Prospekte, Publikime Të shtypura , Publikime të shtypura, Pulla Adresa , Pulla poste, Pulla 

të heqshme, Pulla vula, Pulla vula Kasa për , Pulla vulosjeje, Qese për gatim në mikrovalë, 

Qese plehrash prej letre ose plastike, Qeska Plehrash  prej letre ose plastike, Radiograme 

Letër për , Revista botime periodike, Riga-T vizatimi, Riprodhime Grafike , Riprodhime 

grafike, Rule Për bojaxhinj shtëpish , Rule për lyerjen e shtëpisë, Rule për makina shkrimi, 

Rripa kyçi dore për mbajtjen e mjeteve të shkrimit, Rripa letrash, Rripa lidhës lidhje 

librash, Rruzare, Seksione histologjike për qëllime mësimdhënieje, Sende kartoni, Sfera për 

stilolapsa, Sfungjerë boje, Sfungjerë vulash, Simbole vula letre, Sirtarë letre, Sirtarë për 

ndarjen dhe numërimin e parave, Skedarë dokumentash artikuj shkrimi, Skedarë për nevoja 

zyre, Skica projektesh, Spango për lidhjen e librave, Stampa adresash, Stampues Kartash 

krediti , joelektrikë, Stampuesa kartash krediti, joelektrikë, Steatite shkumës rrobaqepësi, 

Stendë prej celuloze druri kanceleri, Stilografë, Stilolapsa çeliku, Stilolapsa për nevoja 

zyre, Shabllone, Shabllone kanceleri, Shami letre, Shami letre për heqjen e makiazhit, 

Shirit prej letre, Shirita boje, Shirita boje për printera kompjuterash, Shirita dhe karta letre 

për regjistrimin e programeve kompjuterike, Shirita elastikë për zyra, Shirita letre shënjuese 

për faqet e librave, Shirita makine shkrimi, Shirita ngjitës kanceleri, Shirita ngjitës për 

artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake, Shirita vetëngjitës për qëllime kancelerie ose 

shtëpiake, Shishe boje, Shkopa tregues për diagrama tabela, jo elektronike, Shkopinj 

kompozues, Shkopinj tregues Skica , joelektronikë, Shkumës me ngjyra, Shkumës 

rrobaqepësi, Shkumësa për litografi, Shkumësa për të shkruar, Shkumësa Shënjimi , Shtresa 

letre për sirtarët me aromë ose jo, Shtresë plastike për ambalazhim, Shtroja letre, Shtroja 

tavoline prej letre, Shtroja tavoline që vihen nën gotat e birrës, Tabaka rradhimi stampim, 

Tabela Aritmetike , Tabela aritmetike, Tabela llogaritëse, Tabela Llogaritjeje , Tabela 

oraresh Të shtypura , Tabela prej letre ose kartoni, Tabela reklamimesh prej letre ose 

kartoni, Taste makine shkrimi, Tekste të shtypura gravura, Tela kapës fletësh për zyra, 

Tezgjahe të automatizuar Krehëse të biruara për , Tokëza letre, Tuba Karton , Tuba kartoni, 

Thika Letrash  për nevoja zyre, Thika prerës letrash për nevoja zyre, Thupra ndarëse të 

rreshtave, Vepra arti litografike, Vizore Në formë L-je , Vizore në formë L-je, Vizore në 

formë T-je Vizatim , Çanta Letre në formë konike , Çanta zarfa, qese prej letre ose plastike 

për paketim, Çentro tavoline prej letre, Vizore Vizatimi , Vula pulla, Xhelatinë peshku për 

qëllime shtëpiake ose kancelerie, Zamka ngjitëse për qëllime shtëpiake ose kancelerie, 

Zamkë ngjitës për qëllime shtëpiake ose kancelerie, Zarfa në formë shisheje prej kartoni 

ose letre, Zarfe artikuj shkrimi.   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera;lendë plastike të presuara të përdorura në 

fabrikim;materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi;tuba elastikë, jo prej metali. 

Acetat Celuloze, gjysëm i përpunuar, Acetat celuloze, gjysëm i përpunuar, Ambalazhime të 

lidhura, Amortizatorë prej gome Për shuarjen e goditjeve , Amortizatorë prej gome për 

zbutjen e tronditjeve, Asbest, Balata, Barriera kundër ndotjes Të lëvizshme , Barriera Të 

lëvizshme kundër ndotjes , Binarë hekurudhorë Izolantë, Bojra Izoluese , Bojra izoluese, 
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Celulozë e rigjeneruar Fletë prej  ndryshe nga ajo për paketim, Cilindra Tub, jo prej metali, 

Cilindra tubash, jo prej metali, Coha asbesti, Cohë Asbesti , Copa çarçafësh plastmasi për 

qëllime agrikulturore, Dërrasa të vogla asbesti, Doreza Izolimi , Doreza izolimi, Dritare 

Filma kundër shkëlqimit për  filma të errësuar, Ebanite vullkanite, Fasha llastiku për 

zhvidhosjen e kapakëve të poçave, Fasha Ngjitëse  të ndryshme nga ato për kanceleri dhe jo 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake, Fasha ngjitëse të ndryshme nga ato për kanceleri dhe 

jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake, Fibër E vullkanizuar , Fibër e vullkanizuar, Fibra 

asbesti, Fibra Asbesti , Fibra Asbesti , Fibra karboni, të ndryshme nga ato për përdorim 

tekstili, Fibra Plastike , jo për përdorim në tekstile, Fibra plastike, jo për përdorim tekstil, 

Fibra Qelqi , për izolim, Fibra Të vullkanizuara , Fije Elastike , jo për përdorim në tekstile, 

Fije elastike, jo për përdorim në tekstile, Fije plastike për ngjitje, Fije prej llastiku, jo për 

përdorim në tekstile, Fije prej materiali plastik, jo për përdorim në tekstile, Fije qelqi për 

izolim, Fije të bashkuara prej plastike, Film Plastik , jo për mbështjellje, Filma Kundër 

shkëlqimit  për dritare filma të errësuar, Filma kundër shkëlqimit për dritare filma të 

errësuar, Fleta Asbesti , Fleta prej celuloze të përdorur, të ndryshme nga ato për paketim, 

Fletë asbesti, Fletë prej celuloze të rigjeneruar, përveç për paketim, Fletë prej metali për 

izolim, Fletë të holla plastike të ndryshme nga ato për mbështjellje, Fletë viskoze, të 

ndryshme nga ato për mbështjellje, Fletë viskoze, të ndryshme nga ato për paketim, Gomë 

E lëngshme , Gomë e lëngshme, Gomë, e papërpunuar ose gjysëm e shfrytëzuar, Gomë 

sintetike, Gomë Sintetike , Guanicione prej gome ose fibre të vullkanizuar, Gypa markuçi 

prej kanvace, Izolantë, Izolantë për kablla, Izolantë për linja kryesore elektrike, Izolim Fletë 

metalike për , Izolim ndërtesash nga lagështia Substanca për , Jopërçues izolantë, Kallëpe 

Ebaniti , Kallëpe ebaniti vullkanite, Kallëpe vullkanite ebaniti, Kapakë poçesh Rripa 

llastiku për zhvidhosjen e , Kartona të trashë asbesti, Kartona të trashë Asbesti , Kauçuk, i 

papërpunuar ose pjesërisht i përpunuar, Këmisha gome për mbrojtjen e pjesëve të 

makinave, Këmishë gome për mbrojtjen e pjesëve të makinave, Kondensatorë elektrikë 

Letër për , Kordonë prej llastiku, Lagështi Substanca për izolimin e ndërtesave ndaj , Lesh 

Mineral  izolant, Lesh mineral izolues, Lesh Skorje  izolant, Lesh Xhami  për izolim, Lesh 

xhami për izolim, Letër Asbesti , Letër asbesti, Letër izoluese, Letër Izoluese , Letër për 

kondensatorë elektrikë, Lëng qumështor gomë, Linja kryesore elektrike Izolantë për , 

Markuç ujitës, Markuça Kundër zjarrit , Markuçë kundër zjarrit, Markuçë prej materiali 

tekstil, Markuçë Ujitës , Material ambalazhi prej asbesti, Material gome për radhitjen e 

rrotave, Materiale filtruese sfungjerë gjysëm të përpunuar ose shtresa të holla pastike, 

Materiale izoluese, Mbështetëse sfungjeri për rregullimin e luleve produkte gjysëm të 

përfunduar, Rregullime lulesh Mbështetëse sfungjeri për  produkte gjysëm të përfunduar, 

Materiale jopërçuese për ruajtjen e nxehtësisë, Materiale mbushës prej gome ose plastikë, 

Materiale paketimi mbulim mbrojtës, mbushje prej gome ose plastike, Materiale për 

veshjen Frena , pjesërisht të përpunuar, Materiale përforcuese, jo prej metali, për tuba, 

Materiale refraktare Izolimi , Materiale refraktare izoluese, Materiale stukues, Materiale të 

papërshkrueshme nga zëri, Materiale të veshjes së frenave, pjesërisht të përpunuar, Mbulesa 

asbesti, Mbulesa prej lëvoreje për izolimin e zhurmës, Mbushës Për pjesët lidhëse të shtrira 

, Mbushje pambuku për ambalazhim stukim, Mbushje për pjesët lidhëse të shtrira, Mbushje 

prej gome ose plastike, Mikë, e papërpunuar ose pjesërisht e përpunuar, Modele Ebaniti , 

Nxehtësi Materiale jopërçuese për ruajtjen e , Nxehtësi Struktura për të parandaluar 

rrezatimin e , Nyje lidhëse, jo prej metali, për tuba, Pajisje Gupa ajri të kompresuar , jo prej 

metali, Pajisje të kompresuara të gypave të ajrit, jo prej metali, Paketim Asbesti , Paketime 
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të papërshkrueshme nga uji, Patkoj kali jo prej metali, Penj elastikë, jo për përdorim në 

tekstile, Perde prej asbesti Sigurie , Perde sigurie asbesti, Perde sigurie Asbesti , Pëlhurë 

asbesti, Përbërës vulosës për pjesë lidhëse, Pjesë lidhëse Mbushje për shtrirjen e , Pjesë 

ndalimi prej gome, Plloça asbesti, Radiatorë automjetesh Tuba gome lidhës për , Rondela, 

Rondele tubash, Rrezatim nxehtësie Struktura për të parandaluar , Rrëshirë akrilike 

produkte gjysëm të përfunduar, Rrëshirë Artificiale  produkte gjysëm të përfunduar, 

Rrëshirë artificiale produkte gjysëm të përfunduara, Rrëshirë Sintetike  produkte gjysëm të 

përfunduar, Rrëshirë sintetike produkte gjysëm të përfunduara, Rrjedhje Përbërje kimike 

për riparimin e , Rrjete asbesti per zjarrfikes, Rrota Material gome për rradhitje , Skorje prej 

leshi izolues, Solucione gome, Struktura boileri për të parandaluar rrezatimin e nxehtësisë, 

Struktura hermetizuese, Stukim i artikulacioneve cilindrike, Stuko, Substanca plastmasi, 

gjysëm të përpunuara, Substancë kauçuku gutta-percha, Suva Izoluese , Suva izoluese, 

Shajak Asbesti , Shajak asbesti, Shajak Izolimi , Shajak izolues, Shirit Izolues , Shirita dhe 

fasho izoluese, Shirita hermetizues, Shirita Ngjitës , të ndryshëm nga ato për kanceleri dhe 

jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake, Shirita ngjitës të ndryshëm nga ato për kanceleri 

dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake, Shirita për lënien jashtë të rrymave të ajrit, 

Shirita vetëngjitës, të ndryshëm nga ato për kanceleri dhe jo për qëllime mjekësore ose 

shtëpiake, Shuaj Asbesti , Shuaj asbesti, Tapa gome, Tapa Gome , Tekstura Asbesti , 

Tekstura Fije qelqi  për izolim, Tekstura fijesh qelqi për izolim, Tekstura Izolimi , Tekstura 

izoluese, Tekstura prej fijesh qelqi për izolim, Transformatorë Vaj izolues për , Tuba gome 

për radiatorë automjetesh, Tuba Materiale përforcuese, jo prej metali, Tuba Mbushje të 

bashkuara, Tuba Nyje lidhëse, jo prej metali, Tuba Të përkulshëm , jo prej metali, Tuba të 

përkulshëm, jo prej metali, Unaza mbushëse Hallka , Unaza prej gome, Unaza të 

papërshkrueshme nga uji, Unaza Të papërshkrueshme nga uji , Vajra Izolues , Vajra 

izoluese, Valvula me artikulacione prej gome, Valvula prej kauçuku ose fibre të 

vullkanizuar, Vernik Izolues , Vernik izolues, Veshje Friksioni , Veshje friksioni, Veshje 

tubash, jo prej metali, Çanta zarfa, qese prej gome elastike, për paketim, Veshje Tubi , jo 

prej metali, Vula, Vullkanite   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera;lëkura kafshësh, gëzof;valixhe dhe çanta udhëtimi;çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë;kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala. Canta dore kulete jo prej 

metali te cmuar, Doreza Bastune , Doreza bastunësh, Doreza ombrellash, Doreza shkopinj 

ecjeje, Doreza Valixhe , Doreza valixhesh, Fëmijë Varëse për transportim , Fije Lëkure , 

Fije lëkure, Forma Çanta dore , Forma të çantave të dorës, Frerë, Frerë pajime për tërheqje 

nga kafshët, Ganxha lëkure, Gërshetime lëkure, Gëzof, Gëzofe prej lëkura kafshësh, Gëzofe 

të pjesëve të mbrapme, Gojëza, Gojëza për kafshët pajime për tërheqje, Gjerdanë fishekësh, 

Hallka ombrellash, Imitime lëkure, Kafshë shtëpiake Veshje, Kallëpe druri për shala, 

Kamzhikë me shume fije bishta, Kamzhikë nje trupsh, Kapistra, Këllëfë Çadrash , 

Komplete udhëtimi artikuj lëkure, Kuleta xhepi, Kuleta Xhepi , Kuti Kapele  prej lëkure, 

Kuti kapelesh prej lëkure, Kuti muzike, Kuti prej fibre të vullkanizuar, Kuti, prej lëkure ose 

tabela lëkure, Kuti prej lëkure ose tabela lëkure, Kuverta kuajsh, Laqe lëkure, Lëkura 

Gjedhësh , Lëkura gjedhësh, Lëkura Kafshësh , Lëkura prej kamoshi, të ndryshme nga ato 

për qëllime pastrimi, Lëkura Yzengji , Lëkura yzengjish, Lëkure Rripa , Lëkurë dashi, 

Lëkurë, e përpunuar ose gjysëm e përpunuar, Lëkurë Imitime , Lëkurë kafshësh, Lëkurë 

kamoshi, e ndryshme nga ajo për qëllime pastrimi, Lëkurë të regjura, Lidhëse Lëkure , 

Mbështjellje, lëkure, për paketim, Mbulesa Mobiljesh  prej lëkure, Mbulesa moblijesh prej 
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lëkure, Mbulesa ombrellash, Mbulesa për kafshët, Mbulesa për shala kuajsh, Mbulesa prej 

lëkure kafshësh gëzof, Mbulesa, prej lëkure për paketim, Mbushje për shala kuajsh, 

Membrana të jashtme të zorrëve të viçit, Membrana të jashtme Zorrë viçi , Mobilje Stoli 

lëkure, Moleskin imitim lëkure, Ndenjëse me shkopinj ecjeje, Ombrella, Pafta pajime për 

tërheqje nga kafshët, Pajisje kabllore jo prej metali te cmuar, Pajisje kabllore prej hekuri, 

Pajisje për mbajtjen e kartave portofole, Pajisje për tërheqje për kafshë, Pajisje për 

tërheqjen nga kafshët, jo prej metali të çmuar, Pajisje prej hekuri Takëme kuajsh , Pajisje 

ushtarësh Rripa, Patina Rripa, Patkuaj, Pjesë frerësh, Pjesë të rripave pajisje tërheqëse nga 

kafshët, Pjesë të rripave të pajisjeve për tërheqje nga kafshët, Qafore kuajsh, Qafore për 

kafshë, Qafore qensh, Rripa Krahu prej lëkure , Rripa Lëkure , Rripa lëkure takëme kuajsh, 

Rripa Lëkurë , Rripa nofulle, prej lëkure, Rripa Pajisje tërheqëse nga kafshët , Rripa për 

pajisje ushtarësh, Rripa që kalojnë përgjatë shpatullës Lëkurë , Rripa që kalojnë përgjatë 

shpinës fasha prej lëkure, Rripa që kalojnë përgjatë shpinës, prej lëkure, Rripa të pajisjeve 

për tërheqje, Salçiçe Të brendshme për bërjen e , Sëndukë bagazhe, Sëndukë udhëtimi, 

Çadra dielli, Çanta dore, Çanta dore me zinxhir, jo prej metali të çmuar, Çanta Gjahu  

aksesorë gjuetie, Çanta gjuetie aksesorë gjuetie, Çanta me rripa që kalohen në shpinë, Çanta 

pazari me rrota, Çanta për alpinistë, Çanta për kampistë, Çanta për pazar, Çanta për sporte , 

Çanta plazhi, Çanta Rrjetë  për pazar, Çanta rrjetë për pazar, Çanta shkolle, Çanta shpine, 

Skelete Ombrella ose çadra dielli , Skelete ombrellash ose çadrash dielli, Skelete për 

ombrella ose çadra dielli, Sporte Çanta, Stoli lëkure për moblje, Susta të nikeluara Veshje 

të jashtme prej lëkure, Shala kuajsh Mbushje, Shala për kalërim, Shirita lëkure, Shirita për 

patina, Shkopa alpinisti, Shkopa ombrellash, Shkopinj Alpinizëm , Shkopinj ecjeje, 

Shkopinj për alpinizëm, Shporta për mbajtjen e foshnjave, Tabela lëkure, Takëme kuajsh, 

Të brendshme për bërjen e salçiçeve, Tokëza shtrënguese për shala, Trasta Tagjie  çanta për 

të ushqyer, Trasta tagjie çanta për të ushqyer, Thupra, Valixhe, Valixhe të vogla, Valixhe të 

vogla lëkure, Valvula lëkure, Vata gjunjësh për kuaj, Veshje për kafshë shtëpiake, Veshje 

për shala kuajsh, Veshje të jashtme, prej lëkure, për susta, Veshoke pajime për tërheqje nga 

kafshët, Yzengjij, Yzengjij Pjesë prej gome, Çanta shpine për shkollë, Çanta shpine Shkollë 

, Çanta shportë për mbajtjen e foshnjave, Çanta të vogla dore, Çanta tualeti, të papajisura, 

Çanta udhëtimi, Çanta veglash prej lëkure, bosh, Çanta Veshjesh  për udhëtime, Çanta 

veshjesh për udhëtime, Çanta zarfa, qese prej lëkure, për paketim, Çantë udhëtimi, Çelësa 

valixhesh .   

19   Materiale ndërtimi jometalike;tuba të fortë jometalikë për ndërtim;serë, katran dhe 

bitum;ndërtime të transportueshme jometalike;monumente, jo prej metali. 

Ahurë, Akuariume struktura, Alabastër, Argjilë , Argjilë çimentoje gëlqerore, Argjilë 

Gëlqerore , Argjilë për poçarët, Argjilë Poçarësh  material i papërpunuar, Argjilë 

zjarrduruese, Arkitrarë, jo prej metali, Armatura, jo prej metali, për ndërtim, Asfalt, Balast 

zhiri, Beton, Beton Kallëpe, jo prej metali për derdhjen e , Binarë karpentieri, Bitum, 

Blloqe materialesh shtrimi, jo prej metali, Boshte oxhaku, jo prej metali, Buste guri, betoni 

ose mermeri, Depozita të ndërtuara me mur, Dërrasa dru për ndërtim, Dërrasa Dysheme , 

Dërrasa gardhi, jo prej metali, Dërrasa për shtrim parketesh, Direkë shtiza, jo prej metali, 

Doke, jo prej metali, për barkat e ankoruara Lundrues , Doke lundruese, jo prej metali, për 

barka të ankoruara, Dritare, jo prej metali, Dritare me xhama të pikturuar, Dritare Xhama të 

pikturuar , Dru bucelash, Dru i llustruar, Dru i modelueshëm, Dru për stapa, Dru tape i 

kompresuar, Dyer, jo prej metali , Dyer të palosshme, jo prej metali, Dysheme, jo prej 

metali, Dhè për tulla, Elemente ndërtimi prej betoni, Elementë dekorativë, jo prej metali, 
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për korniza, Elementë dekorativë, jo prej metali, për kornizat, Elementë dekorativë, jo prej 

metali, për ndërtim, Elementë lidhës për bërjen e briketave, Faqe anësore prej vinili, 

Figurina statujëza prej guri, betoni ose mermeri, Fino, Furra Çimento, Furra-martin 

Çimento, Fusha patinazhi struktura, jo prej metali, Gardhe, jo prej metali, Gdhendje guri 

Punime prej , Gëlqere, Gëxhuta prej kallamësh Të aglomeruara  material ndërtimi, Gips, 

Granit, Grila dritaresh, jo prej metali, Grila, jo prej metali, Grila të jashtme, jo prej metali 

dhe jo prej tekstili, Grog material zjarrdurues, Gur, Gur artificial, Gur ndërtimi, Gur ranor 

për ndërtim, Gur zhiri, Guralecë, Gurë Elementë ndërtimi për shtrim me , Gurë gëlqerorë, 

Gurë prej balte xeherori, Gurë varri, Gjeotekstile, Helika, jo prej metali, Instalime kullimi 

valvula, jo prej metali ose plastike, Instalime për parkim biçikletash, jo prej metali, Kabana 

jo prej metali, Kabina për ndërtime nënujore, Kabina sprucimi të bojës, jo prej metali, 

Kabina telefonike, jo prej metali, Kafaze zogjsh, struktura jo prej metali, Kallëpe fondërie, 

jo prej metali, Kallëpe, jo prej metali, për derdhjen e çimentos, Kanale gurësh ranorë, 

Kapak për dritare, jo prej metali, Kapakë baxhash, jo prej metali, Karton Ndërtimi , Karton 

për ndërtim, Kartonë ndërtimi të asfaltuar, Kasolle, Kasolle të zbukuruara, Katran, 

Këmbëza shkalle shkallare, jo prej metali, Kokrriza për ndarjen e rrugëve Xhami , Kokrriza 

xhami për shenjimin e rrugëve, Kollona Reklamash , jo prej metali, Kollona reklamash, jo 

prej metali, Kompensata, Kompesata druri, për ndërtim, Konstrukesione, të 

transportueshme, jo prej metali, Konstruksion me rrjetë me thurimë, jo prej metali, 

Konstruksione, jo prej metali, Kopshte struktura, Korniza dritaresh, jo prej metali, Korniza 

dyersh, jo prej metali, Korniza, jo prej metali, Kotece pulash, jo prej metali, Ksilolit, Kuarc, 

Kuarc i tejdukshëm, Kulme çatie, Kulla silosi, jo prej metali, Kupola, jo prej metali në 

varrime, Kuti letrash për ndërtim, Kuti telefonike, jo prej metali, Letër Ndërtim , Letër 

ndërtimi, Lëndë druri, Lëndë druri E fabrikuar , Lëndë druri E përpunuar , Lëndë druri E 

sharruar , Lëndë druri, gjysëm të përpunuara, Lëndë druri ndërtimi, Lëndë druri për bërjen e 

enëve të kuzhinës, Lëndë druri Për ndërtim , Listela, jo prej metali, Listela prej druri, Llaç 

asbesti, Llaç për ndërtim, Masha zjarri, Material për shtrim rruge i ndritshëm, Material 

shtrimi asfalti, Materiale konstruksioni, jo prej metali, Materiale ndërtimi, jo prej metali, 

Materiale për veshjen e rrugëve, Materiale përforcuese, jo prej metali, për ndërtim, 

Materiale shtrimi Të ndritshme , Materiale të ngjashme me shajakun për ndërtim, Materiale 

zjarrduruese, Materiale zjarrduruese ndërtimi, jo prej metali, Mbështetëse në formë L-je, jo 

prej metali, Mbulesa çatish, jo prej metali, Mbulesa, jo prej metali, për ndërtim, Mbulim 

çatish, jo prej metali, Mbulim çatish, jo prej metali, të aneksuara, Mermer, Monumente, jo 

prej metali, Mozaikë për ndërtim, Ndërtim Armatura, jo prej metali, Oxhaqe, jo prej metali, 

Panele dyersh, jo prej metali, Panele Ndërtim , jo prej metali, Panele ndërtimi, jo prej 

metali, Panele sinjalizues, jo të ndritshëm dhe jomekanikë, jo prej metali, Parapete, jo prej 

metali, Parkim biçikletash Instalime, jo prej metali, për , Parmakë, Parvaze, jo prej metali, 

Parvazë oxhaku, Pengesa kundër përplasjes, jo prej metali, për rrugët, Pishina Notimi  

struktura, jo prej metali, Pishina notimi struktura, jo prej metali, Pjesë zgjatëse, jo prej 

metali, për oxhaqe, Platforma, jo prej metali, Platforma për lëshimin e raketave, jo prej 

metali, Platforma, të parafabrikuara, jo prej metali, Pluhur ardëze, Pllaka Çimento , Pllaka 

dyshemeje, jo prej metali, Pllaka gurësh varri, jo prej metali, Pllaka, jo prej metali, Pllaka 

jo prej metali, për ndërtim, Pllaka material ndërtimi, Pllaka memorialesh, jo prej metali, 

Pllaka muri, jo prej metali, për ndërtim, Pllaka Ndriçim , Pllaka ndriçuese, Pllaka për 

mbulimin e rrugës, jo prej metali, Pllaka shtrimi, jo prej metali, Pllaka të betonuara, Pllaka 

varri, Pllaka varri me mbishkrim, jo prej metali, Pllaka xhami Dritare, për ndërtim, Plloça, 
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Plloça për mbulim çatish, Porta, jo prej metali, Porta uji tubacionesh, jo prej metali, Posta 

telegrafike, jo prej metali, Produkte bituminoze për ndërtim, Punime arti të gurit, betonit 

ose mermerit, Purteka, Qoshe metalike, jo prej metali, për ndërtim, Qoshe të çative, jo prej 

metali, Rërë akuariumesh, Rërë Argjendi , Rërë e argjendtë, Rërë përveç rërës së fonderive, 

Rimeso, Riparim rrugësh Materiale lidhëse për , Rreshpe, Rrethime varesh ose pllakash 

vari, jo prej metali, Rrethime Varresh , jo prej metali, Rrethina varresh ose pllakash varri, jo 

prej metali, Rrethoja, jo prej metali, Rrënoja, Rrëshirë qymyrguri, Rrjeta Insektesh  jo prej 

metali, Rrjeta për insekte jo prej metali, Rrugë Materiale për bërjen dhe veshjen e , Serra, të 

transportueshme, jo prej metali, Silicë kuartz, Silikate magneziumi-hekuri, Sinjalizatorë, jo 

prej metali, jo të ndritshëm, Skela, jo prej metali, Stalla derrash, Statuja guri, betoni ose 

mermeri, Statujëza guri, betoni ose mermeri, Stema pllakash varri, jo prej metali, Struktura 

kopshtarie, jo prej metali, Struktura mbështetëse, jo prej metali, Struktura mbështetëse, jo 

prej metali, për linja të energjisë elektrike, Struktura serrash, jo prej metali, Suva , Shirita të 

lyer me zift, për ndërtim, Shkallë, jo prej metali, Shkumës I papërpunuar , Shtresa druri për 

dysheme Parket , Shtresa dhe shirita për shenjimin e rrugëve prej materiali sintetik, Shtresa 

materiale ndërtimi, Shtresa sipërfaqeje, jo prej metali, për ndërtim, Shtresa të holla prej 

lënde druri, Shtresa të jashtme dyersh, jo prej metali, Shtrim dyshemeje Parket , Shtrim me 

parket, Shtrime me lëndë druri, Shtuf gëlqeror, Shtylla ankorimi, jo prej metali, Shtylla, jo 

prej metali, për linja të energjisë elektrike, Shtylla të betonuara, Shtylla të ngulura, jo prej 

metali, Tabela, jot ë ndrtishme dhe jo mekanike, jo prej metali, Tabela sinjalizuese, jo të 

ndritshme dhe jomeknaike, jo prej metali, për rrugë, Tavanë, jo prej metali, Tërrakotë, 

Togje binash, jo prej metali, Trampolina zhytjeje, jo prej metali, Trarë, jo prej metali, Trarë 

mbajtës, jo prej metali, Trarë shkallësh pjesë shkallësh, jo prej metali, Traversa 

hekurudhash, jo prej metali, Traversa hekurudhore, jo prej metali, Çati Kulme për , Çati 

oxhaku, jo prej metali, Çimento, Traversa, jo prej metali, Trina, jo prej metali, Tuba 

Kullimi  jo prej metali, Tuba kullimi, jo prej metali, Tuba të degëzuar, jo prej metali, Tuba 

Të papërkulshëm , jo prej metali ndërtim, Tuba Uji  jo prej metali, Tuba uji, jo prej metali, 

Tuba Ulluk  jo prej metali, Tuba ullukësh, jo prej metali, Tubacione, jo prej metali, për 

instalimet e ventilimit dhe ajrit të kondicionuar, Tubacione Porta uji për , jo prej metali, 

Tulla, Tulla çatie në formë S-je, Tulla Dhè për , Ullukë, jo prej metali, Vagonë me fjetje, jo 

prej metali Hekurudhë , Vagonë treni me fjetje, jo prej metali, Valvula për tuba uji, jo prej 

metali ose plastike, Varka të ankoruara Doke lundrues, jo prej metali për , Varre, jo prej 

metali, Varre monumente, jo prej metali, Vaska zogjsh struktura, jo prej metali, Veranda, jo 

prej metali, për ndërtim, Veshje betoni Zjarrduruese , Veshje bituminoze për mbulim çatish, 

Veshje çimentoje zjarrduruese, Veshje e brendshme, jo prej metali, për ndërtesën, Veshje, 

jo prej metali, për ndërtim, Veshje me dërrasa druri, Veshje me dru, jo prej metali, Veshje 

muri, jo prej metali, për ndërtim, Veshje të brendshme, jo prej metali, për ndërtim, Xunkth, 

për ndërtim, Xhade e asfaltuar, Xham Alabastër , Xham alabastre, Xham Ndërtimi , Xham 

ndërtimi, Xham sigurimi, Xhama dritaresh, për ndërtim, Xhama dritaresh, përveç xhamave 

për dritare automjetesh, Zall akuariumesh, Zgavra oxhaku, jo prej metali, Zift, Zham 

izolues ndërtim, Zhavorr, Çimento asbesti, Çimento magneziumi   

20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish;artikuj të papërfshira në klasa të tjera prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike. Arka, Arka mishi, jo prej metali, Arka prej druri ose plastike, Arkivole, Art 

Punime  prej druri, dylli, allçieje ose plastike, Artikuj shportarie, Artikujt ushqimorë 
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Dekoracione plastike, Bambu, Banakë tavolinash, Barrela, jo prej metali, Bazamenete Vazo 

lulesh , Bazamente për vazo lulesh, Bazamente për zgjoje bletësh, Bixhuterish jo prej 

metali te cmuar, Bobina, jo prej metali, jomekanike, për markuçë të përkulshëm, Bobina, jo 

prej metali, jomekanike, për markuçët të përkulshëm, Bobina prej druri për fije, mëndafsh, 

kordonë, Bova Të ankoruara  jo prej metali, Bova të ankoruara, jo prej metali, Brava, jo 

prej metali, për automjete, Brava, të ndryshme nga ato elektrike, jo prej metali, Bri, i 

përpunuar ose gjysëm i përpunuar, Brirë Kafshë , Brirë kafshësh, Brirë të degëzuar drerësh, 

Brirë të degëzuar Dreri , Bufe, Buste prej druri, dylli, allçie ose plastike, Byzylykë 

Identifikimi , jo prej metali, për qëllime spitalore, Byzylykë identifikimi, jo prej metali, për 

spitale, Dado bashkuese, jo prej metali, për kabllo, Dado, jo prej metali, Dekoracione 

plastike për artikuj ushqimorë, Depozita, jo prej metali dhe as të ndërtuara me mur, Dërrasa 

për të prerë tryeza, Divanë, Djepa, Djepe, Dollap, Dollape Me indekse  mobilje, Dollape 

peshqirësh mobilje, Dollapë ilaçesh, Dollapë me indekse mobilje, Dollapë me kyç, Dollapë 

Peshqirash  mobilje, Doreza Dere , jo prej metali, Doreza fshesash, jo prej metali, Doreza, 

jo prej metali Thika , Doreza kose, jo prej metali, Doreza për dyer, jo prej metali, Doreza 

thikash, jo prej metali, Doreza Vegla , jo prej metali, Doreza veglash, jo prej metali, Dyer 

për mobilje, Dyshekë , Dyshekë Elastikë , Dyshekë elastikë, Dyshekë kashte, Dyshekë 

Kashte , Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore, Dyshekë me ujë, jo për qëllime 

mjekësore, Dyshekë për kosha foshnjash, Dyshekë, të heqshëm, për lavapjata, Dhoma 

gjumi, Figura dylli, Figurina statujëza prej druri, dylli, allçije ose plastike, Fildish, i 

përpunuar ose gjysëm i përpunuar, Freskuese për përdorim vetjak, joelektrike, Fuçi, jo prej 

metali, Gërshetime kashte, Govata Enë, jo prej metali, për trazimin e llaçit , Govata, jo prej 

metali për përzierjen e llaçit, Grila dritaresh të brendshme tenda mobilje, Grila prej druri, 

Grila Të brendshme me listela , Grila të brendshme me listela, Guaska, Guaska midhjesh, 

Guaskë sedefi e përpunuar ose gjysëm e përpunuar, Hallka Perde , Hallka perdesh, Hojëza, 

Hojëza artificiale, Hojëza për zgjoje bletësh, Hunj për bimë ose pemë, Ilaçesh Dollapë , 

Imitime të zhguallit të breshkës, Instalime kullimi valvula plastike, Instrumente matëse për 

ngarkesat, jo prej metali, për vagonët hekurudhorë, Jastëkë me ajër, jo për qëllime 

mjekësore, Jastëqe, Jastëqe mbështetës, Jastëqe mbështetës Për kafshë shtëpiake , Kade, jo 

prej metali, Kafshë Të balsamosura , Kafshë të balsamosura, Kanape, Kanistra shporta, 

Kanxha, jo prej metali, për kremastarë rrobash, Kanxha Perde , Kanxha perdesh, Kanxha 

tendash, jo prej metali, Kapakë, jo prej metali Vulosës , Kapakë shishesh, jo prej metali, 

Kapakë vulosës, jo prej metali, Kapëse, jo prej metali Tendë , Kapëse kabllash, jo prej 

metali, Kapëse kabllash ose tubash, prej plastike, Kapëse Kabllo dhe tuba  prej plastike, 

Kapëse rrobash mbërthecka, jo prej metali, Karburant i lëngshëm Kontenierë, jo prej 

metali, për , Karta çelës Plastike , jo të koduar, Karrige ndenjëse, Karrige parukierësh, 

Karrige portative, Karrige të larta për bebe, Karrocëza për servirjen e çajit, Kashtë e thurur, 

përveç hasërit, Kllapa Korniza pikturash , Kllapa për korniza pikturash, Kolibe për kafshë 

shtëpiake, Kolibe qensh, Kolltukë, Kolltuqe të rehatshme, Komplete zilkash dekorative që 

lëkunden nga era, Komplete zilkash Erë  decorative, Kontenierë, jo prej metali, për 

karburant të lëngshëm, Kontenierë, jo prej metali ruajtje, transport, Kontenierë lundrues, jo 

prej metali, Kontenierë Mbyllëse, jo prej metali, Kontenierë plastikë Paketimi , Koral, 

Korniza Piktura , Korniza pikturash, Korniza pikturash Ornamente, Korniza Qëndisje , 

Korniza qëndisjesh, Korozo, Kosha Dyshek për foshnja , Kosha, jo prej metali, Kosha për 

bebe, Kosha për foshnja Dyshekë , Kosha prej druri ose plastike, Koti poste, jo prej metali 

ose e ndërtuar me mur, Krehëra dylli për zgjoje bletësh, Kremastarë palltosh, Krevate 
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fëmijësh, Krevate hidrostatike, jo për qëllime mjekësore, Krevate Hidrostatikë uji , jo për 

qëllime mjekësore, Krevate spitali, Krevatë, Krevatë për kafshë shtëpiake, Krevatë Spitali , 

Kthetra Kafshësh , Kunja, jo prej metali, Kuti Folesh , Kuti paketimi prej materiali plastik, 

Kuti prej druri ose plastike, Kuti Strehëza  për kafshë shtëpiake, Lavamanë Mate ose 

mbulesa të heqshme, Lavamanë mobilje, Letra dekorative, Lidhëse perdesh, Manekinë, 

Manekinë rrobaqepësish, Manekinë rrobaqepsish, Markuçë të përkulshëm Bobina, 

jometalike, jomekanike, Markuçë të përkulshëm Çikrikë mbështjellës, jo prej metali, 

jomekanikë, për , Material prej eshtra balenash, të përpunuar ose gjysëm të përpunuar, 

Materiale prej palme kacavjerrëse, Mbajtëse armësh, Mbajtëse kapelesh, Mbajtëse Kostume 

, Mbajtëse kostumesh, Mbajtëse lulesh mobilje, Mbajtëse mobilje, Mbajtëse ombrellash, 

Mbajtëse perdesh, jo prej materiali tekstil, Mbajtëse për kompjutera moblije, Mbajtëse për 

makina llogaritëse, Mbajtëse pjatash, Mbajtëse shishesh, Mbërthecka kapëse rrobash, jo 

prej metali, Mbështetëse fuçish, jo prej metali, Mbështetëse këmbësh, Mbështetëse koke 

mobilje, Mbështetëse librash mobilje, Mbulesa krevati, përveç çarçafëve, Mbulesa për 

veshjet garderoba, Mbulesa Teshash  ruajtje, Mbulesa teshash ruajtje, Mbyllëse, jo prej 

metali, për kontenierë, Mbyllëse Shishesh , jo prej metali, Mbyllëse shishesh, jo prej metali, 

Mentesha, jo prej metali, Mobilje, Mobilje dekorimi, Mobilje Pjesë prej druri, Mobilje prej 

druri për ndarje ambjentesh, Mobilje prej metali, Mobilje shkollash, Mobilje Shkollë , 

Mobilje Zyre , Mobilje zyre, Morsa për stola, jo prej metali, Ndenjëse, Ndenjëse prej 

metali, Nëntrarë, Numra shtëpish, jo prej metali, jo të ndritshme, Objekte të fryra për 

reklama, Ornamente për korniza pikturash, Pajisje arkivoli, jo prej metali, Pajisje 

automatike Për peceta duarsh , jo prej metali, të palëvizshme, Pajisje dritaresh, jo prej 

metali, Pajisje ecjeje për foshnja, Pajisje furçash, Pajisje, jo prej metali Arkivolësh , Pajisje, 

jo prej metali Dritaresh , Pajisje, jo prej metali Dyersh , Pajisje, jo prej metali Krevatësh , 

Pajisje, jo prej metali Mobiljesh , Pajisje krevati, jo prej metali, Pajisje mobiljesh, jo prej 

metali, Pajisje për dyer, jo prej metali, Pajisje për ecje Foshnja , Pajisje për nxjerrjen e 

pecetave të duarve, të fiksuara, jo prej metali, Pajisje shtrënguese për barrelat, jo prej 

metali, Palete, jo prej metali Ngarkimi , Palete, jo prej metali Transporti , Palete ngarkimi, 

jo prej metali, Palete të lëvizshme me dorë, jo prej metali, Palete transporti, jo prej metali, 

Pasqyra, Pasqyra Dore  pasqyra tualeti, Pasqyra dore pasqyra tualeti, Pedane jo prej metali, 

Perçina, jo prej metali, Perde bambuje, Perde Bambuje , Perde krevati për zbukurim, Perde 

Rruaza  për dekorim, Pipëza për të pirë, Pjesë të sipërme të tavolinave, Platforma 

mbështetëse për kompjutera mobilje, Pllaka numrash, jo prej metali, Pllaka Pasqyra , Pllaka 

pasqyrash, Pllaka për shënimin e emrit, jo metalike, Pllakarda prej druri ose materiali 

plastik, Pllakëza ambroidi, Pllakëza identifikimi, jo prej metali, Pllakëza, jo prej metali 

Regjistrimi , Pllakëza regjistrimi, jo prej metali, Pole, jo prej metali, Portmanto, Priza, jo 

prej metali, Priza kunja, jo prej metali, Priza muri, jo prej metali, Punime artistike, prej 

druri, dylli, allçie ose materiali plastik, Punime kashte, Punime mobilierësh, Pupitra, 

Qelibar i verdhë, Qelibar I verdhë , Rafte librarie, Rafte mobiljesh, Rafte për magazinim, 

Rafte për makina shkrimi, Rafte për skedarë mobilje, Rezervuarë, jo prej metali dhe jo të 

ndërtuar me mur, Rubineta për bucela, jo prej metali, Rula Perde , Rula perdesh, Rrathë 

fuçie prej tape, Rrathë fuçish, jo prej metali, Rrathë, jo prej metali Fuçi , Rrjeta mobilje, 

Rrjeta rreth oxhakut, Rrjeta vatrash, shtëpiakë, Rrjeta Zjarri , Rrotëza, jo prej metali 

Mobilje , Rrotëza krevati, jo prej metali, Rrotëza mobiljesh, jo prej metali, Rrotulla plastike 

për grila, Seksione druri për zgjoje bletësh, Sepiolite, Sëndukë, jo prej metali, Sëndukë me 

sirtarë, Sëndukë për lodra, Skedarë, Sopa, jo prej metali, Stapa prej druri, Statuja prej druri, 
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dylli, allçie ose materiali plastik, Statujëza prej druri, dylli, allçie, ose materiali plastik, 

Stenda Afishimesh , Stenda afishimi, Stenda për paraqitje gazetash, Stenda për paraqitjen e 

mallrave, Stenda për varje çelësash, Stenda revistash, Stola, Stola mobilje, Stola Morsa për  

jo prej metali, Stola pune, Stola Pune , Strehëza, Strehëza për kafshë shtëpiake, Strehëza 

për kafshë shtëpiake Kuti fole për , Shilte me ajër, jo për qëllime mjekësore, Shilte për 

kafshë, Shina Perde , Shina perdesh, Shirita druri, Shirita plastikë për moblije, Shirita 

shtrëngues, jo prej metali Barrela , Shishe Tapa, Shkallë ngjitjeje, jo prej metali, të 

lëvizshme, për pasagjerë, Shkallë Ngjitjeje të lëvizshme , jo prej metali, për pasagjerë, 

Shkallë prej druri ose plastike, Shkallëza shkallare, jo prej metali, Shkopa Perde , Shkopa 

perdesh, Shporta buke Për furrtarë , Shporta, jo prej metali, Shporta peshkimi, Shporta 

Peshkimi , Shporta për bukën e furrës, Shtiza flamuri, Shtrate pa dyshekë prejdruri, Shufra 

ambroidi, Shufra mbajtëse që vendosen mbi shpatullat zgjedha, Shufra Piktura  korniza, 

Shufra Shkallë , Shufra shkallësh, Shula dere, jo prej metali, Shule, jo prej metali, Tabaka, 

jo prej metali , Tabela prej druri ose materiali plastic, Tapa, Tapa, jo prej metali, Tapa për 

shishe, jo prej qelqi, metali ose gome, Tapa për shishet, Tavolina , Tavolina dizenjatorësh, 

Tavolina masazhi, Tavolina prej metali, Tavolina shkrimi, Trina tagjie, Tryeza me rrota 

mobilje, Tryeza me rrota për çajin, Çelësa Kartë plastike , jo të koduar, Tryeza me rrota për 

kompjutera mobilje, Tryeza mobilje, Tryeza për të shtypur, Tryeza pune, Tryeza sharrimi, 

Tryeza të lëvizshme me rrota mobilje, Tryeza të lëvizshme Ngrënie  mobilje, Tryeza tualeti, 

Tuba Kullimi  prej materiali plastik valvula, Tuba ose kapëse kabllosh prej materiali 

pkastik, Thasë gjumi për kamping, Thesë Gjumi  për kampim, Thundra Kafshë , Thundra të 

këmbëve të kafshëve, Thurje Kashte , Urna Varrimi , Urna varrimi, Vagonë hekurudhorë 

Instrumenta matës për ngarkesa, jo prej metali, për , Valvula, jo prej metali, të ndryshme 

nga pjesët e makinave, Valvula plastike për tuba uji, Valvula plastike Tuba uji , Varëse 

Pallto , Varëse palltosh, jo prej metali, Varëse rrobash, jo prej metali, Vende të veçanta për 

kruarjen e maceve, Verë Bucela prej druri për vjetërim, Veshje e jashtme prej druri për 

shishet, Veshje të jashtme prej druri Shishe , Vida, jo prej metali, Vitrina mobilje, Voza 

druri për vjetërimin e verës, Voza Tapa për, jo prej metali, Xham Mërkuri  pasqyra, Xham 

mërkuri pasqyra, Zamare materiale të gërshetuar, Zgjoje bletësh, Zgjoje bletësh 

Mbështetëse hojëzash, Zgjoje bletësh Seksione prej druri, Zogj Të balsamosur , Zhguaj 

breshke   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike;krehër dhe sfungjerë;furça (përveç 

peneleve);materiale përbërës të furçave;artikuj për qëllime pastrimi;artikuj çeliku;xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim);qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera. Akuariume Mjedise të 

brendshme, Akuariume për dhoma, Aparate djegjeje Parfume , Aparate dhe makineri 

llustrimi, për qëllime shtëpiake, joelektrike, Aparate parfumimi për përdorim vetjak, 

Aparate për fshirjen e pluhurave, joelektrikë, Aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishit të dhëmbëve, Artikuj porcelani, Artikuj qeramike, Autoklava tenxhere me presion 

joelektrike, Automate që nxjerrin sapun, Automate Sapuni , Automatë aerosoli, jo për 

qëllime mjekësore, Bërje furçash Material, Boca, Brirë Për të pirë , Buste porcelani, terra-

kote ose qelqi, Coha për fshirjen e pluhurave lecka, Coha për pastrim, Damixhana, 

Damixhanë, Depozita kontenierë, Djegës aromatizues, Doreza Kopshtarie , Doreza 

kopshtarie, Doreza llustrimi, Doreza Llustrimi, Doreza për qëllime shtëpiake, Doreza 

porcelani, Doreze dere prej porcelani, Enë gatimi, Enë metali për bërjen e akullit dhe pijeve 

me akull, Enë perimesh, Enë për mbajtjen e akullit, Enë për mbajtjen e gjalpit, Enë për të 
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pirë, Enë piperi, Enë prej argjile, Fajanca, Faqore, Faqore për udhëtarë Për të pirë , Faqore 

pijesh për udhëtarë, Faqore qelqi kontenierë, Fibra qelqi të ndryshme nga ato për izolim ose 

përdorim tekstil, Fibra silike të tejdukshme, jo për përdorim tekstil, Figurina statujëza prej 

porcelani, terra-kote ose qelqi, Fije fibrash qelqi, jo për përdorim tekstil, Fikëse qirinjsh, 

Fitra kafeje, joelektrikë, Fole vezësh, artificiale, Forma kekësh, Forma Kuba akulli , Forma 

pajisje kuzhine, Forma për gatim, Forma për kubat e akullit, Forma për pite të ëmbla, 

joelektrike, Fshesa, Fshirëse pluhurash për mobiljet, Fshirëse tapeti, Ftohëse kuti me akull, 

Ftohëse Të lëvizshme , Furça , Furça banjash, Furça dhëmbësh, Furça dhëmbësh, elektrike, 

Furça Elektrike , përveç pjesëve të makinerive, Furça këpucësh, Furça Larje enësh , Furça 

për kuaj, Furça për larje pjatash, Furça për pastrimin e depozitave dhe kontenierëve, Furça 

për poçat e llambave, Furça rroje, Furça të ashpra për fërkim, Furça thonjsh, Furça 

vetullash, Gota me fron, Gota për të pirë, Gota të mëdha, Gota të mëdha birre, Govata për 

dhënien e ushqimit për kafshë, Govata për larjen e finjës, Govata për larjen e rrobave, 

Govata për të pirë, Govata për ushqimin e bagëtisë, Govata për ushqimin e bagëtive, 

Govata për ushqimin e kafshëve, Govata Shtrojë  për kafshë shtëpiake, Gracka Inskete , 

Gracka për insekte, Grykëza për bidonë ujitës, Grykëza për markuçë spërkatës, Hallka 

pecetash, Hallka për shpendët, Hallka për zogj, Hallka Shufra dhe  për peshqirë, Hapëse 

shishesh, Hekurosëse kollaresh, Hekurosëse pantallonash, Helle gatimi, prej metali, Hinka, 

Ibrikë, Ibrikë, joelektrikë, Instrumenta gatimi, joelektrike, Instrumenta pastrimi, që vihen në 

përdorim me dorë, Kafaze zogjsh, Kafazë për kafshët shtëpiake, Kafshë Kafaze për  

shtëpiake, Kafshë Kuti rëre govata për  shtëpiake, Kallëpe këpucësh pajisje për hapjen e 

këpucëve, Kallëpe këpucësh për zgjerim, Kana, Kanxha për mbërthimin e kopsave, Kapakë 

akuariumi, Kapakë për enë ku mbahet djathi, Kapakë për pjata, Kapakë pjatash, Kapakë 

qelqi, Kapakë të enëve ku mbahet gjalpi, Kapakë vazosh, Kapëse mizash gracka ose pajisje 

për largimin e mizave, Kapëse rrobash, Kazanë, Këpucë Furça për , Komplete enësh gatimi, 

Komplete likeri, Kontenierë izolues të nxehtësisë, Kontenierë kuzhine, Kontenierë për 

përdorim shtëpiak ose kuzhine, Kontenierë të izoluar termikisht për ushqim, Konture 

zbukuruese qirinjsh, Kosha mbeturinash, Kosha plehërash, Kosha pluhurash, Kosha Pluhuri 

, Kova, Kova akulli, Kova për ujitje, Kova qymyri, Krehëra, Krehëra Elektrikë , Krehëra 

flokësh Me dhëmbëza të mëdha , Krehëra për kafshë, Kripore me vrima, Kristal qelqe, 

Kruajtëse dhëmbësh, Kullesa, Kullesa çaji, Kullesa për qëllime shtëpiake, Kumbara në 

formë derri, jo prej metali, Kupa, Kupa Fruta , Kupa frutash, Kupa prej letre ose materiali 

plastik, Kupa Vezë , Kupa vezësh, Kusi, Kuti çaji, Kuti ftohëse Të lëvizshme , joelektrike, 

Kuti karamelesh, Kuti metalike, që nxjerrin peceta letre, Kuti për marrjen e drekës me vete, 

Kuti për sheqerka, jo prej metali të çmuar, Kuti prej xhami, Kuti pudre, Kuti rëre govata për 

kafshë shtëpiake, Kuti Sapunë , Kuti sapuni, Kuti tualetesh, Larje dyshemesh Cohë për , 

Lavamanë tasa, Lecka për pastrim, Leckë për larjen e dyshemeve, Lesh i përdorur për 

pastrim, Lesh xhami i ndryshëm nga ai për izolim, Lëkura kamoshi për pastrim, Lëkurë 

kamoshi për pastrim, Lëkurë Llustrim , Lëkurë llustrimi, Lëkurë Sgungjerë të ashpër për 

fërkim, Lugë për veshjen e këpucëve, Lugë përzierëse pajisje kuzhine, Lugë tarte, Lugë të 

mëdha pajisje tavoline, Lugë të mëdha Përzierëse , për përdorim kuzhine, Lugë të mëdha 

përzierëse, për përdorim kuzhine, Lloj pelhurash te mushura me detergjent per pastrim, 

Llustrim me dyll Aparate për , joelektrike, Majolika, Makiazh Pajisje për heqjen e , 

joelektrike, Makina përzierjeje, joelektrike, për qëllime shtëpiake, Makineri petësh, që 

vihen në punë me dorë, Mallra fshirjeje, Mashtrapa, Material prej fibrash çeliku për 

pastrim, Materiale llustrimi për shkëlqim, përveç preparateve, letrës dhe gurit, Materiale 
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prej lëkurës së drerit ose deleve për pastrim, Mbajtës Letre tualeti , Mbajtës për nxjerrje të 

letrës higjenike, Mbajtëse buke, Mbajtëse Hekurash për hekurosje , Mbajtëse Krehëra , 

Mbajtëse krehërash, Mbajtëse pecetash, Mbajtëse për karta të menuve, Mbajtëse për 

kruajtëse dhëmbësh, Mbajtëse për lule dhe bimë për rregullimin e luleve, Mbajtëse pllakash 

pjekjeje, Mbajtëse sapuni, Mbajtëse sfungjerësh, Mbajtëse skarash, Mbajtëse tavoline për 

uthull dhe vaj, Mbajtëse tavoline të degëzuara, Mbajtëse të furçave të rrojes, Mbajtëse të 

letrës higjienike, Mbajtëse thikash për tavolinën, Mbërthecka rrobash, Mbështetëse gotash 

për tavolina, jo prej letre dhe të ndryshme nga mbulesa tavolinash, Mbështetëse hekurash të 

hekurosjes, Mbulesa, jo prej letre, për vazo lulesh, Mbulesa për tavolina hekurosjeje, sipas 

formës së tavolinës, Mbulesa për vazo lulesh, jo prej letre, Mbyllëse për kapakët e 

tenxhereve, Miksera kuzhine, joelektrikë, Miksera, manualë përzierës koktejesh, Mini-

kopshte të brendshëm kultivim bimësh, Mini-kopshte të brendshëm kultivim peshqish, 

Mjete kozmetike, Mozaikë prej qelqi, jo për ndërtim, Mulli kafeje, që vihen në përdorim 

me dorë, Mullinj për qëllime shtëpiake, që vihen në punë me dorë, Mullinj piperi, që vihen 

në punë me dorë, Mullinj shtëpiakë, joelektrikë, Ngrohësa për shishe me biberon, 

joelektrike, Nxjerrje peshqirësh prej letre Kuti metalike për , Okllai, shtëpiake, Ornamente 

porcelani, Oturakë dhome, Pagure uji Shishe , Pagurë uji, Pajisje kruajtëse, Pajisje kuzhine, 

Pajisje me fibra Çelik  për pastrim, Pajisje me prerje në formë V-je, për heqjen e këpucëve, 

Pajisje për dhënien e ushqimit, Pajisje për fërkimin e enëve, Pajisje për fshirjen e pluhurave 

Mobilje , Pajisje për ftohje Ushqime  që përmbajnë lëndë për shkëmbimin e nxehtësisë, për 

qëllime shtëpiake, Pajisje për ftohjen e ushqimit, që përmbajnë lëngje të shkëmbimit të 

nxehtësisë, për qëllime shtëpiake, Pajisje për llustrimin me dyll, joelektrike, të këpucëve, 

Pajisje për mbajtjen e erëzave, Pajisje për qëllime shtëpiake, Pajisje për varjen e rrobave, 

për tharje, Pajisje për zgjatjen e këmishave, Pajisje për zgjatjen e pantallonave, Pajisje për 

zgjatjen e veshjeve, Pajisje për zgjerim Dorashka , Pajisje për zgjerimin e dorashkave, 

Pajisje tavoline, të ndryshme nga thikat, pirunët dhe lugët, Pajisje të thella për skuqje 

friteza, joelektrike, Pajisje tualetesh, Pajisje ujitëse, Pajisje-pirun Këpucë , Pajisjet me bira 

për kova ujitëse, Pambuk për pastrim, Pastrim Lecka rrobash për , Pastrues pluhurash me 

pupla, Peceta pastrimi, Peceta zmeriluese për qëllime kuzhine, Penj për pastrim për qëllime 

dentare, Perusti pajisje tavoline, Petësa prej metali Gatimi , Pëlhura të thurura Kova të bëra 

nga , Përthithës tymi për qëllime shtëpiake, Përzierës, joelektrikë, për qëllime shtëpiake, 

Përzierës koktejesh, Përzierës pijesh, Pije Enë izoluese të nxehtësisë për , Pipeta për 

shijimin e verës, Pjata, Pjata për mbajtje Gjalpë , Pjata për sapunë, Pjata tavoline, Pjata 

tavoline njëpërdorimshe, Pjata tavoline Njëpërdorimshe , Pjatanca byreku, Pjatanca pajisje 

tavoline, Plunzherë për pastrimin e kanaleve të bllokuar, Pllaka për prerjen e bukëve, Pllaka 

prerëse për kuzhinë, Pllakëza letre, Pllakëza Letre , Pllakëza që parandalojnë zierjen më 

tepër se ç’duhet të qumështit, Pllakëza të sheshta qelqi materiale të papërpunuar, Poça qelqi 

enë, Poça të nxehtë, që nuk ngrohen elektrikisht, Poçe zamke, Prerës tortash, Prerëse 

embëlsirash biskotash, Presa frutash, joelektrike, për qëllime shtëpiake, Presa për hekurosje 

Pantallona , Pufka pudre, Punime arti, prej porcelani, terra-kote ose qelqi, Qeloshe, me 

bisht të gjatë, Qelq enë, Qelq i emaluar, Qelq, i përpunuar ose gjysëm i përpunuar, përveç 

qelqit që përdoret në ndërtim, Qelq i pluhurizuar për dekorim, Qelq opal, Qelq Opal , Qelq 

opalin, Qelqe Të pikturuar , Qeramikë për qëllime shtëpiake, Qilarë kripe, Qime për furça, 

Qime të forta derri, Qime të forta Kafshë  artikuj furçash, Qirimbajtëse, Qypa Qelqi  

damixhana, Qypa qelqi damixhana, Rende pajisje shtëpiake, Rezervuar akuariume për 

mjedise të brendshme, Rrahëse, joelektrike, Rrahëse Tapet , që nuk janë makineri, Rrahëse 
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tapeti pajisje dore, Rrahëse vezësh, joelektrike, për qëllime shtëpiake, Servise çaji, Serra Të 

brendshëm  kultivim bimësh, Sfungjerë për qëllime shtëpiake, Sfungjerë të ashpër për 

pastrimin e lëkurës, Sfungjerë tualetesh, Sifonë për ujin e gazuar, Silikë e ngjitur produkt 

gjysëm i përpunuar të ndryshme nga ato për ndërtim, Silikë E shkrirë  materiale gjysëm të 

përpunuar, të ndryshëm nga ato për ndërtim, Sita hiri pajisje shtëpiake, Sita pajisje kuzhine, 

Skara buke, Skara pajisje gatimi, Spatula pajisje kuzhine, Spërkatës parfumi, Statuja 

porcelani, terra-kote ose qelqi, Statujëza prej porcelani, terra-kote ose qelqi, Stenda larjeje, 

Shandanë qirimbajtës, Shijues vere sifonë, Shiringa për ujitjen e luleve dhe bimëve, Shishe, 

Shishe me biberon Ngrohësa për , joelektrike, Shishe me vakuum, Shishe ngrirëse, Shishe 

Ruajtje në ngrirje , Shishka qelqi enë, Shkopinj për të ngrënë, Shosha pajisje kuzhine, 

Shparsa për fërkimin e tiganëve të thellë prej metali, Shporta buke, shtëpiake, Shporta për 

përdorim shtëpiak, Shporta pikniku Të përshtatura , përfshirë pjatat, Shportëza çaji që futen 

në ujë për t’u tretur, Shtupa dyshemesh, Shtupa pastrimi, Shtypëse Hudhra  pajisje kuzhine, 

Shtypëse hudhrash pajisje kuzhine, Shufra dhe unaza mbajtëse për peshqirë, Shufra dhe 

unaza peshqirash, Tabaka për qëllime shtëpiake, Tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre, 

Tabaka restorantesh, Tabaka rrotulluese për ushqime, Tabela prej porcelani ose qelqi, 

Takëme kafeje, Takëme tryeze, Takëme tryeze për vajin, Tapa Qelqi , Tapa qelqi, Tasa 

lavamanë, Tasa qelqi, Tasa Qelqi , Tasa sallate, Tasa supe, Tasa sheqeri, Tavolina 

Hekurosje , Tavolina hekurosjeje, Tenxhere me presion autoklava, joelektrike, Tenxhere 

për zierje, Termusa izolues, Tezga veshjesh, Tiganë pajisje gatimi, Tiganë për skuqje, 

Tiganë Skuqje , Tiganë të thellë, Tiganë të thellë Prej argjile , Toptha çaji, Turjelë tapash, 

Ujitëse, Ujitëse për ujitjen e luleve dhe bimëve, Ulluqe, Urna , Vaporizatorë parfumi, 

Varëse rrobash të lara për t’u tharë, Çajnikë, Çanta dekorative për konfeksionerë çanta 

ëmbëlsirash, Çanta izotermike, Çanta për pajisje makiazhi Të përshtatura , Çarqe Minj , 

Çarqe minjsh, Çarqe për minjtë, Vaska Bebe , të lëvizshme, Vaska për bebe, të lëvizshme, 

Vaska zogjsh , Vazo, Vazo ëmbëlsirash, Vazo Lulesh , Vazo lulesh, Vazo te shenjta jo prej 

metali te cmuar, Vend me xham Të brendshëm  kultivim peshqish, Vrasëse mizash, Xham 

për dritare automjetesh produkte gjysëm të përfunduar, Xham që përmban përcjellës të imët 

elektrikë, Xhezve kafeje, joelektrike, Zierëse dhe filtruese kafeje, joelektrike   

22   Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera);materiale për mbushje (përveç prej gome ose 

plastike);materiale tekstile fibroze të papërpunuara. Alga deti për mbushje, Artikuj të 

trikotuar Çanta për larje, Ashkla Druri , Ashkla druri, Bar Me fije në formë halash , Bar me 

fije në formë halash, Barishte për tapiceri, Copa litari Fijëzore  për anije, Fasha, jo prej 

metali, për ngarkesat, Fasha mbështjelljeje ose lidhëse, jo prej metali, Fibër Arrë kokosi , 

Fibër Arrë kokosi , Fibra karboni për përdorim tekstil, Fibra plastike për përdorim tekstil, 

Fibra silike të tejdukshme për përdorim tekstil, Fibra sizali, Fibra tekstile, Fibra tekstile të 

papërpunuara, Fibra Tekstili , Fibra të arrës së kokosit, Fibra të bimës juta, Fibra të hithrave 

kineze, Fibra të mëndafshta të pemës kapok, Fibra të shkurtra të ngjitura me farën e 

pambukut, Fibra xhami për përdorim tekstil, Fije flokësh, Fije, jo prej metali, për paketim 

ose lidhje, Fije lidhëse, jo prej metali, për qëllime agrikulturore, Fije mëndafshi i tjerrur 

mbetje mëndafshi të papërpunuara, Fije për lidhje në kapulet, Fije për paketim, Filtrim 

Vata, Fill, Gracka rrjeta, Grila veneciane Shirita horizontalë që mbivendosen kur mbyllen , 

Gjalmë i bërë prej letre, Gjalmë i rrëshqitshëm, Gjalmë për rrjeta, Gjalmë për rrjetat, 

Gjalmë për varjen e pikturave, etj., Hardhi Rripa të ngushtë për lidhje, Jorganë me pupla, 

Kabllo, jo prej metali, Kashtë për mbushjen e tapicerive, Kavo rimorkimi, Kërp, Lesh 
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deveje, Lesh I krehur , Lesh i krehur, Lesh i papërpunuar ose i përpunuar, Lesh I 

papërpunuar ose i përpunuar , Lesh I pastruar me furçë , Lesh i pastruar me furçë, Lesh I 

qethur , Lesh i qethur, Lesh për tapiceri mbushje, Lesh Tapiceri  mbushje, Leshterik detar, 

Letër Gjalmë i bërë prej , Lëvore druri, Lidhëse për paketim, Litarë , Litarë, jo prej metali, 

Litarë për rimorkimin e makinave, Litarë Rimorkim makinash , Litarë të fortë për 

kamzhikë, Litarë tërheqës pambuku, Maskim Mbulesa, Maskim Rrjeta, Material paketimi, 

prej kashte, për shishe, Material rezistent ndaj zjarrit I lyer me zift , Material Rezistent ndaj 

zjarrit i lyer me zift , Material rezistent ndaj zjarrit i lyer me zift, Materiale mbushëse, jo 

prej gome ose plastike, Materiale paketimi mbushje, plotësim, jo prej gome ose plastike, 

Mbajtëse, jo prej metali, për ngarkesa, Mbetje mëndafshi, Mbetje Pambuku  tufa për 

mbushje dhe plotësim, Mbetje pambuku tufa për mbushje dhe plotësim, Mbështjellëse 

kashte për shishe, Mbështjellëse Shishesh  prej kashte, Mbështjellëse shishesh prej kashte, 

Mbështjellje mbrojtëse të mëndafshta, Mbulesa automjetesh, jo të puthitura, Mbushje, 

Mbushje, jo prej gome ose plastike, Mbushje Mëndafshi , Mëndafsh I papërpunuar , 

Mëndafsh i papërpunuar, Ngarkesa Fasha, jo prej metali, Ngarkesa Rripa, jo prej metali , 

Ngarkesa Shirita, jo prej metali, Pajisje tërheqëse, jo prej metali, për ngarkesat, Pambuk i 

papërpunuar, Pambuk I papërpunuar , Pëlhura liri Të papërpunuara  fije liri, Pëlhura të 

gomuara, Pëlhurë liri e papërpunuar fije liri, Pupla pendë, Pupla për mbushjen e tapicerive, 

Çanta mbështjellëse, qese prej materiali tekstil, për paketim, Çanta për larjen e artikujve të 

trikotuar, Çanta poste, Çanta Poste , Çanta thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve 

në sasi të mëdha, Pupla për shtresa dhe mbulesa krevati, Qime kafshësh, Qime kali, Rafia, 

Rripa, jo prej metali, për ngarkesat, Rripa, jo prej metali, për të kapur ngarkesa, Rripa të 

ngushtë për lidhjen e hardhive, Rrjeta , Rrjeta peshkimi, Rrobë prej leshi bagëtish, Skaje 

prej dylli, Streha, Streha prej materialesh sintetike, Streha prej materiali tekstil, Shirita 

horizontalë që mbivendosen për grila veneciane, Shirita, jo prej metali, për mbështjellje ose 

lidhje, Shirita Kërp , Shirita kërpi, Shishe Ambalazh kashte, Shkallë Prej litari , Shkallë prej 

litari, Shtrate të varur, Shtresa e mbulesa krevati Pupla, Tallash, Tallash druri, Tallash Druri 

, Tapiceri Barishte, Tapiceri Kashtë për mbushjen e , Tapiceri Pupla për mbushje, Tekstil 

Fibroz i papërpunuar , Tenda, Tufa leshi, Tufa Leshi , Tufa mbushje, Tufa mëndafshi, 

Thasë çanta prej materiali tekstil, për paketim, Thurrje, Vata për filtrim, Vata për mbushje 

dhe plotësim tapicerish, Vela, Vela për lundrimin me ski   

23   Fill dhe fije për përdorim në tekstile. Fije që përdoren për qëndisje, Fill I tjerë per 

veshje, Lesh i tjerrur, Lesh I tjerrur, Mëndafsh i tjerrur, Pambuk i tjerrur, Penj dhe fije 

elastike për përdorim tekstil, Penj dhe fije liri, Penj dhe fije mëndafshi, Penj dhe fije 

mëndafshi artificial, Penj dhe fije pambuku, Penj dhe fije për mbushjen e vrimave, Penj dhe 

fije për qepje, Penj dhe fije për qëndisje, Penj dhe fije të bëra nga juta, Penj dhe fije të bëra 

nga kërpi, Penj dhe fije të bëra nga lëvorja e arrës së kokosit, Penj dhe fije të leshta, Penj 

dhe fije të thurrura, Penj llastiku për përdorim tekstil, Penj prej fibrash të qelqta për 

përdorim tekstil, Penj prej materiali plastik për përdorim tekstil, Stof i lëmuar   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera;mbulesa shtrati dhe tavoline. 

Astar Kapele , prej tekstili, në pjesë, Astar kapelesh, prej tekstili, Astare tekstil, Balona 

aeronautike Copa të papërshkueshme nga gazi, Balona Copa të papërshkueshme nga gazi 

për aeronautike , Banderola, Basmë, Batanije Krevati , Batanije krevati, Beze, Brokadë, 

Coha tekstile jo të thurrura, Cohë e bërë nga hithra kineze, Cohë e bërë nga juta, Cohë e 

bërë nga kërpi, Cohë e lehtë Veshje , Cohë, e papërshkrueshme nga gazrat, për balona 

aeronautikë, Cohë e thurrur, Cohë imitim i lëkurëve të kafshëve, Cohë me stampime për 
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qëndistari, Cohë mëndafshi artificial, Cohë tapicerish, Cohëra për përdorim tekstil, Cohëra 

të leshta, Copa mbulese tavoline, jo prej letre, Copa prej fibrash të qelqta për përdorim 

tekstil, Copa prej fibrash të qelqta, për përdorim tekstil, Copa veshjesh të brendshme, Copë 

, Copë , Copë e fortë pambuku, Copë e fortë për tapiceri ose qëndistari, Copë e ngurtë e 

bërë nga qimet e kalit ose devesë pëlhurë thesi, Copë e rëndë dhe e trashë, Copë e veshjeve 

të brendshme të këpucëve, Copë esparto, Copë me ngjitëse, e ndryshme nga ajo për 

kanceleri, Copë mëndafshi për stampimin e dizenjove, Copë ngjitëse për aplikim me anë të 

nxehtësisë, Copë për çizme dhe këpucë, Copë për mbështjelljen e djathit, Copë xhami 

peshqirë, Damask, Doreza Për larje , Doreza për të larë, Etiketa veshjeje, Fanellatë copë, 

Fanellatë Sanitare , Fanellatë sanitare, Fije materiali të butë e me xhufka që përdoret në 

qëndisje, Flamuj, jo prej letre, Garzë copë, Jastëkë Mbulesa, Jorganë, Jorganë me pupla 

mbulesa krevati, Kadife, Këllëfë dysheku mbulesa dysheku, Këllëfë dysheku prej liri, 

Këllëfë jastëku, Krep tekstile, Krepë copë, Kuverta krevati, Lesh i dhenve veshje, Makiazh 

Peceta për heqje  copa, Marabute copë, Material elastik i endur, Material Tekstili , 

Materiale filtrimi prej tekstili, Materiale plastike zëvendësuese për copa, Mbajtëse perdesh 

prej materiali tekstil, Mbulesa dekorative Jastëk , Mbulesa dekorative jastëqesh, Mbulesa 

dysheku, Mbulesa jo të ngjitura për mobilje, Mbulesa kapakë të puthitur tualetesh  prej 

cope, Mbulesa krevati, Mbulesa krevati kuverta, Mbulesa krevati prej letre, Mbulesa 

Mobilje  prej tekstili, Mbulesa për jastëkë, Mbulesa prej materiali plastik për mobilje, 

Mbulesa printerash prej tekstili, Mbulesa tavoline, jo prej letre, Mbulesa të puthitura për 

kapakë tualetesh prej cope, Mbulesa-shirit për tavolina, Mbulesa-shirit Tavolinë , Mëndafsh 

copë, Mësalla prej tekstili, Mobilje Mbulesa jo të ngjitura, Moleskin copë, Mushama për 

përdorim si mbulesa tavoline, Peceta, prej cope, për heqjen e makiazhit, Peceta prej tekstili 

Tavolina , Peceta tavoline prej tekstili, Perde dushi prej tekstili ose materiali plastik, Perde 

dyersh, Perde prej tekstili ose plastike, Perde rrjetë, Peshqirë banjoje, përveç veshjesh, 

Peshqirë fytyre prej tekstili, Çarçafë e këllëfë, Çarçafë krevati, Çarçafë tekstil, Peshqirë prej 

tekstili, Pëlhura me lajle, Pëlhura pambuku, Pëlhura shtëpiake, Pëlhura Shtëpie , Pëlhura 

shtrimi në tavolina, jo prej letre, Pëlhura të holla prej tekstili për heqjen e makiazhit, 

Pëlhura të leshta, Pëlhurë basme E stampuar , Pëlhurë e bërë nga kërpi, Pëlhurë liri, Pëlhurë 

Me lajle , Pëlhurë në formë shoshe, Pëlhurë për flamuj, Pëlhurë për tavolina bilardoje, 

Pllakëza tavoline, jo prej letre, Pllakëza tavoline Vend , jo prej letre, Punim rrjete për 

hardhitë copë, Qëndistari Copë me stampime, Qilima për udhëtime rrobë që hidhet mbi 

prehër, Qilima Udhëtime  rroba që hidhet mbi prehër, Rrjeta kundër mushkonjave, Rrjeta 

Mushkonja , Rrugica të trasha, Savanë, Sixhade muri prej tekstili, Shajak , Shami prej 

tekstili, Shtresa e mbulesa krevati, Shtresa mobiljesh prej materiali plastik, Shtresa 

mobiljesh prej tekstili, Shtresa që vendosen mbi tavolinë pëlhura tavoline, Tafta copë, 

Tapiceri sixhade që varen në mur, prej tekstili, Trikotazh copë, Tyl, Thasë gjumi copa me 

të cilat bëhen çarçafët, Zefir veshje   

25   Veshje, këpucë, kapele. Astarë të gatshëm  pjesë veshjesh,  Atlete për futboll, Atlete 

për futboll këpucë Kunja të dala, Bereta, Bluza me mëngë të shkurtra, Bolero Këmisha , 

Bolero këmishash, Bordura për çizme dhe këpucë, Breza mesi, Breza Para  veshje, Breza 

për mbajtjen e parave veshje, Breza për t’u veshur, Buste veshje te brendshme, Copa për 

pjesën poshtë gjurit, Copë të shkurtra që mbulojnë këpucët, Dorashka, Dorashka veshje, 

Fanella leshi veshje, Fanella për sporte, Fasha që vihen te kyçi veshje, Funde, Galloshe, 

Geta, Gëzofë veshje, Grykashka, jo prej letre, Gjokse këmishash, Gjoksore, Jaka të 

ndashme, Jaka veshje, Jelekë, Jelekë Peshkimi , Jelekë peshkimi, Kanatjere, Kanatjere të 
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brendshme, Kapardina veshje, Kapele, Kapele cilindër, Kapele Letre  veshje, Kapele prej 

letre veshje, Kapele veshje për kokën, Kapëse për veshje poshtë gjurit Këpucë me qafa , 

Kapuçë dushi, Kapuçë veshje, Këmisha, Këmisha grash të brendshme gjoks këmishash, 

Këmisha që rrinë të lira nga fundi, Këmisha të brendshme ndërresa, Këpucë , Këpucë 

Bordura, Këpucë druri, Këpucë gjimnastike, Këpucë ose sandale të bëra nga bima esparto, 

Këpucë Pajisje hekuri, Këpucë Pajisje për mosrrëshqitje, Këpucë për futboll, Këpucë për 

sporte , Këpucë plazhi, Këpucë Taka, Kësula, Kësula banjoje, Kësula klerikësh kapele, 

Kësula koke, Kilota burrash veshje, Kilota për t’u veshur, Kominoshe, Kominoshe veshje, 

Komplete kanatjeresh dhe mbathjesh veshje të brendshme, Komplete për bebe veshje, 

Korse ndërresa, Kostume, Kostume ballosh me maska, Kostume Banje , Kostume banjoje, 

Kostume Maskarada , Kostume uji për të bërë ski në ujë, Kravata, Kravata me funde 

katrore të gjera, Kufje veshësh veshje, Kunja të dala për atlete futbolli këpucë, Lëkurë 

Veshje imitim të , Lëkurë Veshje prej , Lidhëse çizmesh, Llastiqe çorapesh, Maja për 

veshje të këmbëve, Mansheta, Maska Gjumi , Maska gjumi, Mbajtëse çorapesh, Mbathje 

bebesh, Mbërthecka për veshje kapëse çorapesh, Mbrojtëse të qafës, Mbulesa gëzofi për 

duar ose veshë veshje, Mburojë prej veshje, Mburojë Veshje , Modele Kapele  struktura, 

Modele kapelesh struktura, Ndërresa, Ndërresa absorbuese të djersës të brendshme, 

Ndërresa Kundër djersës , Pajisje mosrrëshqitëse për çizme dhe këpucë, Pajisje prej metali 

për këpucë dhe çizme, Pallto, Pantallona, Pantallona amer, Pantallona të shkurtra Banje , 

Pantallona të shkurtra banjoje, Pantofla, Pantofla banjoje, Pardesy, Pardesy Pjesë e sipërme 

, Peceta Bebesh  prej tekstili, Peceta bebesh prej tekstili, Pelena Bebesh  prej tekstili, Pelena 

bebesh prej tekstili, Pelerina, Peliçe, Përparëse veshje, Pizhama, Pjesë të sipërme Veshje të 

këmbëve , Pulovra, Pulovra bluza, Pupa, jo të ngrohura elektrikisht, Qafa çizmesh, Qafa për 

veshjen e këmbëve, Qafore gëzofi gjerdanë, Robdëshambra, Robdëshambra Veshje , Rripa 

koke veshje, Rripa mesi veshje, Rroba Dushi , Rroba dushi, Sandale, Sari, Sirtarë banjoje, 

Skufje Dushi , Sporte Çizme, Streçe, Streha Kapele , Streha kapelebërje, Streha kundër 

diellit, Strehë kapelesh, Sutjena, Shalle, Shalle me dantella që vihen mbi kokë dhe 

shpatulla, Shalle që hidhen rreth shpatullave, Shalle të gjerë Gëzof , Shalle të gjerë që 

hidhen mbi shpatulla prej gëzofi, Shallra, Shallra drejtkëndorë, Çallma, Çizme , Çizme me 

gjysme qafe, Çizme Pajisje hekuri, Çizme Pajisje për mosrrëshqitje , Shami koke, Shami të 

mëdha me ngjyra dhe dizenjo shami qafe, Shami xhepi, Shapka banjoje, Shirita zbukurues 

të veshjeve, Shuaj të brendshëm, Shuall për këpucë, Taka, Taka për çizme dhe këpucë, Të 

brendshme, Të brendshme Kundër djersës , Të linjta, Të linjta Trupi  veshje, Të thurura 

Veshje, Tiranta, Tiranta pantallonash, Triko, Thembra për çorape, Uniforma, Uniforma për 

mazhordom dhe shofer, Veladonë, Vello veshje, Veshje , Veshje ceremoniale ose zyrtare, 

Veshje çiklistësh, Veshje imitim lëkure, Veshje lëkure, Veshje motoristësh, Veshje për 

gjimnastikë, Veshje për këmbët , Veshje për këmbët Maja, Veshje për pjesën poshtë gjurit, 

Veshje plazhi, Veshje prej letre, Veshje që vishen gjatë meshës në kishë, Veshje të 

gatshme, Veshje të jashtme, Veshje të papërshkrueshme nga uji, Xhaketa Të leshta  veshje, 

Xhaketa të leshta veshje, Xhaketa veshje, Xhepa për veshje, Xhupa me kapuç gëzofi, 

Zhartierë çorapesh, Zhuponë, Çizme për ski, Çizme për sporte , Çizme Ski , Çizme Shiritat 

përforcues, Çizme Taka, Çorape, Çorape Absorbues të djersës , Çorape grash, Çorape Pjesë 

thembrash, Çorape të holla   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta;kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica;lule artificiale. Anët e copave, Artikuj zbukurimi qëndistari, Bigudina Flokësh , të 

ndryshme nga ato që përdoren me dorë, joelektrike, Bigudina flokësh të ndryshme nga ato 
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që përdoren me dorë, joelektrike, Bukle flokësh, Copë e butë që përdoret për qëndisje stoli 

zbukuruese, Dantella për shiritat e bordurave, Druga për bërjen e rrjetave të peshkimit, 

Dryna të rrëshqitshëm për çanta, Fasha me numrat e konkurrentëve, Fasha Ngjitje me 

ngrohje  për riparimin e artikujve prej tekstili, Fasha Ngjitje me ngrohje  për zbukurimin e 

artikujve prej tekstili kinkaleri qepjeje, Fasha ngjitjeje me ngrohje për zbukurime me artikuj 

tekstili, Fasha-simbole, Fije për qarkimin e skajeve, për veshje, Fije për veshje, Fije të 

thurura, Filiqe për veshje, Fill prej metali për qëndisje, Fjongo Çmime , Fjongo çmimesh, 

Fjongo elastike, Fjongo Elastike , Fjongo kinkaleri qepjeje, Fjongo për flokët, Fleta metali 

stoli veshjesh, Flokë Bukle të , Flokë Fallco , Flokë fallco, Flokë Fije të thurura , Flokë 

Fjongo, Fruda për veshje, Fruda punim dantelle, Fruta Artificiale , Fruta artificialë, 

Garniture prej tantelle, Girlanda Artificiale , Girlanda qëndistari, Gishtëza qepjeje, Gishtëza 

Qepjeje , Gremça për qilima, Gremça Për qilima , Gremça Për thurje me grep , Gremça për 

thurje me grep, Gremça për thurje me grep Qëndistari , Grepa kinkaleri qepjeje, Gjilëpra 

për këpucëbërësit, Gjilpëra , Gjilpëra Këpucëbërës , Gjilpëra Lidhëse , Gjilpëra lidhëse, 

Gjilpëra për makinat e ndërthurjes së leshit, Gjilpëra qepjeje, Gjilpëra saraçi, Gjilpëra të 

gjata për qepje, Gjilpëryera, Hallka mbërthyese për korse, Iliqe Monograme  për shenjimin 

e pëlhurave, Iliqe monograme për shenjimin e pëlhurave, Kallëpe Për riparimin e vrimave 

në rroba , Kallëpe për riparimin e vrimave në rroba, Kanxha këpucësh, Kapëse Mbërthecka, 

Kapëse pantallonash për çiklistë, Kapuçë për lyerjen e flokëve, Karfica flokësh kapëse 

flokësh, Karfica kapëse flokësh, Karfica për bërjen e flokëve kaçurrela, Karfica, të 

ndryshme nga bizhuteritë, Karfica zbukurimi aksesorë veshjesh, Këpucë Tokëza, Kinkaleri 

qepjeje , përveç fillit, Kocka balenash për korse, Kopsa , Korse Mbërthyesa, Kurora 

artificiale, Kurora lulesh artificiale, Kuti Gjilpëra , Kuti gjilpërsh, Kuti për gjilpëra, Kuti 

Qepjeje , Kuti qepjeje, Laqe filli zbukuruese dantellë, Letra Flokë kaçurrela , Letra për 

bërjen e flokëve kaçurrela, Lidhëse Këpucë , Lidhëse këpucësh, Lidhëse për drejtimin e 

fëmijëve, Lidhëse Rrëshqitëse  zinxhira, Lidhëse të leshta, Lidhëse Të leshta , Lule 

Artificiale , Lule artificiale, Lule Kurora artificiale , Makineri të ndërthyrjes së leshit 

Gjilpëra, Mbajtëse për lidhëset për këpucët, Mbërthecka flokësh, Mbërthecka flokësh 

kapëse flokësh, Mbërthecka për kapëse, Mbërthecka për rroba, Mbërthecka të rrobave të 

trupit, Mbërthecka Tokëza, Mbërthyes prej zinxhiri, Mbërthyese bluzash, Mbërthyese 

kopsash, Mbërthyeset e këpucës, Mbështetëse jakash, Mbështetëse Jakë , Mbulesa ibrikësh, 

Mbulesa ibrikësh Çaji , Mjekra Fallco , Mjekra fallco, Mustaqe fallco, Mustaqe Fallco , 

Numra Konkurrentë , Numra për shenjimin e pëlhurave, Pala fallco, Pala Fallco , Pala 

zbukurimi fundesh, Pala zbukurimi Fundi , Paruke, Paruke të vogla, Pendë struci aksesorë 

veshjesh, Pendë zogjsh aksesorë veshjesh, Pëlhura Numra për shenjim, Pëlhura Shkronja 

për shenjimin e , Pjesë të sipërme perdesh Shirita, Pufka gjilpërash, Pufte Gjilpëra , Pufte 

Gjilpëra me kokë , Pufte gjilpërash me kokë, Pupla aksesorë veshjesh, Qarkim skajesh Fije, 

për veshje, Qese Të zgjerueshme  për mbajtjen e këllëfëve, Qese të zgjerueshme për 

mbajtje këllëfësh, Qëndisje me fije argjendi, Qëndisje prej ari, Qëndistari, Qëndistari Fill 

prej metali, Rozeta kinkaleri qepjeje, Rripa Flokë , Rrjeta Flokë , Rrjeta flokësh, Rrotëza-

kapëse flokësh, Simbole për t’u veshur, jo prej metali të çmuar, Steka Korse , Steka 

korsesh, Stoli dantelle, Stoli për veshje, Sumbulla të vogla kopsa Shpikje zbukuruese , 

Çanta Shtrëngues zinxhiri, Çiklistë Kapëse pantallonash, Sumbulla të vogla kopsa 

zbukuruese, Shenjim i pëlhurave Numra ose shkronja, Shirita bordurash për mbulesa, 

Shirita për pjesën e sipërme të perdeve, Shirita shtrëngues dhe fiksues të përparmë dhe të 

pasmë, Shirita zbukurues, Shkronja për shenjimin e pëlhurave, Shtiza për bërjen e veshjes, 
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Tokëza aksesorë veshjesh, Tokëza fustanesh, Tokëza për këpucë, Tokëza Rrip , Tokëza 

rripash, Thekë, Thekë kinkaleri qepjeje, Vata shpatullash për veshje, Veshje Filiqe, Veshje 

Mbërthecka, Veshje Shirita, Veshje Vata shpatullash, Vrima lidhësesh Këpucë , Vrima për 

lidhëset e këpucëve, Xhingla për veshje, Xhingla prej mike, Xhingla stoli veshjesh, Xhufka, 

Xhufka pom pone, Zbukurim i artikujve të tekstilit Fasha ngjitjeje me ngrohje për  kinkaleri 

qepjeje, Zbukurime Flokë , Zbukurime flokësh, Zbukurime Kapele , jo prej metali të çmuar, 

Zbukurime kapelesh, jo prej metali të çmuar, Zbukurime Këpucë , jo prej metali të çmuar, 

Zbukurime këpucësh, jo prej metali të çmuar, Zinxhirë, Zinxhirë rrëshqitës   

27   Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër;linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese;artikuj që varen në mur (jotekstili). 

Letër muri, Linoleum, Mbulesa Dysheme , Mbulesa dyshemesh, Mbulesa dyshemesh prej 

vinili, Plise bari Artificialë , Plise bari artificialë, Rrogoza , Rrogoza banjoje, Rrogoza 

dyersh, Rrogoza gjimnastike, Rrogoza jorrëshqitës, Rrogoza palestrash, Rrogozë kallami, 

Rrogozë prej litari të thurur për sipërfaqet e pjerrëta të skive, Rrugica , Sipërfaqe të pjerrëta 

të skive Rrogozë prej litari të thurur për , Sixhade Muri , jo prej tekstili, Sixhade muri, jo 

prej tekstili, Shtresa përfund tapeteve, Tapete, Tapete automobilash, Tapete për automobilë, 

Tapiceri, jo prej tekstili   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur;artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera;zbukurime për pemët e Krishtlindjes. Aparate dhe makineri për bouling, Aparate 

panairesh në ambjente të hapura, Aparate për bodibilding, Aparate për hedhjen e topave të 

tenisit, Aparate për numra magjie, Aparate për riaftësim Trupi , Aparate për stërvitjen e 

trupit, Aparate stërvitjeje zgjeruese, Armë Fuzhnja  artikuj sportivë, Armë gjuajtëse me 

topa boje aparate sportive, Armë Me gjuajtje me bojë  aparate sportive, Armë Skerme , 

Armë skerme, Arusha pellushi, Automjete lodër të telekomanduara, Automjete Modele të 

zvogëluara , Avionë pa motorë të komandueshëm me dorë, Badmintone, Balona, Balona 

Loje , Balona për të luajtur, Biçikleta të palëvizshme Cilindra për stërvitje , Biçikleta të 

palëvizshme Për stërvitje , Biçikleta Të palëvizshme për stërvitje , Biçikleta të palëvizshme 

për stërvitje, Birila, Birila lodra me to, Birila Lojra, Blloqe Ndërtimi  lodra, Blloqe nisjeje 

për sporte, Blloqë ndërtimi lodra, Bobslei, Bonbone Plasëse  kërcacka Krishtlindjeje, 

Bonbone plasëse kërcacka Krishtlindjesh, Borë për pemë Krishtlindjeje Artificiale , 

Cilindra për biçikleta të palëvizshme për stërvitje, Damë lojra, Direkë për platforma 

lundruese me vela, Disqe argjile objekte nishani fluturuese, Disqe fluturuese lodra, Disqe 

për sporte, Domino, Doreza Bejzbolli , Doreza bejzbolli, Doreza boksi, Doreza Boksi , 

Doreza golfi, Doreza Golfi , Doreza kalorësie për skermë, Doreza me mbushje nga brenda 

aksesorë për lojra, Doreza për lojra, Doreza Skerme , Dyllë për ski, Dhoma kukullash, 

Dhoma Kukullash , Ekrane Kamuflazhi  artikuj sportivë, Ekrane të kamufluar artikuj 

sportesh, Farfalla lojra, Fije për peshkim, Fije për raketa, Fije për raketa tenisi, Flluska 

sapuni lodra, Fuga lodra, Fusha dame, Fusha me 64 kuadrate me dy ngjyra për shah ose 

damë, Fusha shahu, Futboll në ambjente të brendshme Platforma, Futboll Platforma, 

Fuzhnja artikuj sportivë, Gira, Globa me borë, Grepa peshkimi, Grepa Peshkimi , 

Gjimanstikë Pajisje, Harqe për shigjetari, Kaçile për peshk pajisje peshkimi, Kaleidoskopë, 

Kallamë për peshkim, Kambana për pemët e Krishtlindjes, Kapsolla lodra, Kartela Bingo , 

Kartela bingoje, Karrem Peshkim artificial , Karrema Aromë  për gjueti ose peshkim, 

Karrema me aromë për gjueti ose peshkim, Karrema për gjueti ose peshkim, Këllëfë për 

steka Bilardo , Këllëfë për steka bilardoje, Këllëfë Steka bilardoje , Këpucë bore, Këpucë 

Patinazhi  me patinën e bashkëngjitur, Këpucë patinazhi me patinë të bashkëngjitur, 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

93 

 

Kolofon që përdoret nga atletë, Kolovarëse, Konfeti, Krevatë kukullash, Kruajtëse për 

skitë, Kuaj druri lëkundës, Kukulla, Kupa për zare, Letra Loje , Letra loje, Lëkurë fokash 

mbulesa skish, Lidhëse skish, Litarë dhe rrotulla Peshkimi , Litarë e rrotulla për peshkim, 

Litarë për peshkim, Lodra, Lodra pellushi, Lodra për kafshë shtëpiake, Lojra , Lojra me 

bashkim pjesësh për të formuar figura, Lojra me ndërtim, Lojra me patkoj kuajsh, Lojra me 

rrathë, Lojra me tavëll, Lojra me zë Gjueti , Lojra pokeri me pulla dhe para të ‘vërteta’, 

Lojra Praktike  shpikje, Lojra praktike shpikje, Lojra Pulla disqe, Lojra që luhen në 

ambjente të brendshme, Lojra Rruzuj, Lojra Stape, Lojra shahu, Lojra të ndryshme nga ato 

të përshtatura për përdorim me një ekran ose monitor të jashtëm, Lojra të ndryshme nga ato 

të përshtatura për përdorim vetëm me ekran ose monitor të jashtëm Aparate për , Lojra 

Topa për , Lopata këmbësh për notim, Lopata notimi flipera, Llastiqe artikuj sportivë, Lloje 

fishekzjarresh fishekzjarre lodër, Mah-jong lojë me origjinë kineze me pllaka me dizenjo të 

ndryshme, Makina lodër, Makina Lodra të telekomanduara , Makina për zbavitje, 

automatike dhe që funksionojnë me monedhë, Marionet, Maska lodër, Maska Lodër , 

Maska skerme, Maska Skerme , Maska Teatrale , Maska teatrale, Mbajtëse për pemë 

Krishtlindjeje, Mbajtëse qirinjsh për pemë Krishtlindjeje, Mbështetës Atletikë për meshkuj  

artikuj sportivë, Mbështetës atletikë për meshkuj artikuj sportive, Mbiujëse për peshkim, 

Mbrojtëse bërrylash artikuj sportivë, Mbrojtëse gjunjsh artikuj sportivë, Mbrojtëse kërciri 

artikuj sportivë, Mjete shigjetarie, Modele automjetesh të paraqitura si kopje të zvogëluara, 

Modele automjetesh Të paraqitura të zvogëluara , Motoçikleta të vogla lodra, Pajime me 

rripa Alpinistësh , Pajime me rripa për alpinistë, Pajime me rripa për platforma me vela 

lundruese, Pajisje që vërvisin disqe prej argjile, Pajisje rrëshqitëse me rrota, Pajisje thirrjeje 

me zë për gjueti, Pajisje vërvitëse Disqe prej argjile , Paketa shpërthyese lodra, Parashuta të 

motorizuara, Patina Akull , Patina akulli, Patina Me rrota , Patina me rrota, Patina me rrota 

njëra pas tjetrës, Patina Me rrotat njëra pas tjetrës , Pedana kërcimi artikuj sportivë, Pemë 

Krishtlindjeje prej materiali sintetik, Pemë Krishtlindjeje Zbukurime, përveç artikujve të 

ndriçimit dhe ëmbëlsirave, Për skermë Doreza kalorësie , Pingpong Tavolina, Pinjata, 

Pistoleta lodër, Pistoleta Lodër , Pistoleta me ajër lodra, Pistoleta Plumbçe për  lodra, 

Pishina artikuj për të luajtur, Pishina Noti  artikuj për të luajtur, Platforma lundruese me 

vela, Platforma lundruese me vela Direkë, Platforma lundruese me vela Pajime me rripa, 

Platforma për futboll në ambjente të brendshme, Platforma sërfi, Platformë sërfi që përdoret 

duke vendosur kraharorin mbi të, Plumbçe për pistoleta lodra, Presa për ski, Pulla disqe për 

lojra, Qese topash për lojra, Raketa, Raketa Fije, Raketa Gjalme, Rraketake lodra për të 

luajtur, Rrëshqitëse sende për të luajtur, Rripa Për ngritjen e peshave  artikuj sportivë, Rripa 

për ngritjen e peshave artikuj sportivë, Rripa për platforma sërfi, Rrjeta Flutura , Rrjeta 

fluturash, Rrjeta Me bisht  për peshkatarë, Rrjeta me bisht për peshkatarë, Rrjeta për sporte, 

Rrjeta tenisi, Rrota rulete, Rruzuj për lojra, Saja rrëshqitëse artikuj sportivë, Sensorë të 

kapjes së grepit mjete peshkimi, Skeptra rrotullues, Ski, Ski Dyllë, Ski dhe platforma 

rrëshqitëse me rrota Çanta të bëra posaçërisht për  Platforma rrëshqitëse sërfi Çanta të bëra 

posaçërisht për ski dhe , Ski sërfi, Ski Shtresa për shputa , Ski Tehe, Ski uji, Sponde të 

tavolinave të bilardos, Stape për lojra, Steka Bilardo , Steka bilardoje, Stringla për festa, 

mbrëmje vallëzimi stoli festimesh, Shënuesë bilardoje, Shënuesë Bilardoje , Shënjestra 

elektronike, Shigjeta, Shishe me biberon Kukullash , Shishe me biberon për kukulla, 

Shkopa Golfi , Shkopa golfi, Shkopa hokei, Shkumësa për steka bilardoje, Shpata skerme, 

Shtanga dore, Shtëpi kukullash, Shtresa për ski Shputa , Shtresa për shputa për ski, Tabela 

lojrash, Tabela shënjestre, Tabela shënjestre Elektronike , Tavolina bilardoje, Tavolina 
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bilardoje Që funksionojnë me monedhë , Tavolina bilardoje që operojnë me monedhë, 

Tavolina pingpongu, Telefona celularë lodra, Topa bilardoje, Topa me bojë municione për 

armë gjuajtjeje me topa boje aparate sportivë, Topa për lojra, Topa për lojra Të vegjël , 

Çanta golfi, me ose pa rrota, Çanta kriketi, Çanta të përcaktuara veçanërisht për ski dhe 

platforma sërfi, Çikrikë balonash, Çikrikë për peshkim, Topa për të luajtur, Tregues të 

kapjes së grepit mjete peshkimi, Thasë grushtimi, Ushtrime fizike Mekanizma, Vata 

Mbrojtëse  pjesë të kostumeve sportive, Vata mbrojtëse pjesë të kostumeve sportive, Vegla 

Për rregullimin e plisave të barit  aksesorë golfi, Vegla për rregullimin e plisave të barit 

aksesorë golfi, Vegla që përdoren për rregullimin e sheshit aksesorë golfi, Veshje 

kukullash, Zare, Zare Kupa, Zbukurime për pemë Krishtlindjesh, përveç artikujve të 

ndriçimit dhe ëmbëlsirave, Zgjeruesë kraharori   

29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut;ekstrakte mishi;fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme;pelte, reçel, komposto;vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi;vajra ushqimore dhe yndyrna. Albuminë për ushqime, Alga Të thekura , Alga të 

thekura, Artropodë ujorë, jo të gjalla, Arra, të gatshme, Arrë kokosi, e tharë, Bajame, të 

copëtuara, Barishte kopshti te konservuara, Bathë soje, të konservuara, për ushqim, Bathë, 

të konservuara, Bizele, të konservuara, Butakë, jo të gjallë, Copëza Frutash , Copëza 

frutash, Copëza të holla Patatesh , Copëza të holla patatesh, Djathë, Ebardhë vezësh, 

Everdhë vezësh, Ekstrakte barërash për ushqim, Ekstrakte mishi, Farë djathi, Fileta Peshku 

, Fileta peshku, Fole zogjsh të ngrënshëm, Fruta, në kuti konserve, Fruta të konservuar në 

alkool, Fruta, të konservuara, Fruta Të kristalizuar , Fruta të kristalizuara, Fruta të ngrira, 

Fruta Të sheqerizuara , Fruta të sheqerizuara, Fruta, të zierë, Goca deti, jo të gjalla, Gjalpë, 

Gjalpë arre kokosi, Gjalpë Arre kokosi , Gjalpë çokollate me arra, Gjalpë Çokollate me arra 

, Gjalpë Kakao , Gjalpë kakaoje, Gjalpë kikiriku, Gjalpë Kikiriku , Gjizë, Harenga, Havjar, 

Hirrë, Humus pelte qiqrash, Hurma arabie, Inde dhjamorë për ushqim, Kafshë të egra, jo të 

gjalla, Kajmak produkte bulmeti, Karavidhe, jo të gjalla, Karavidhe Me lurriza , jo të gjalla, 

Karavidhe me lurriza, jo të gjalla, Karkalec deti I madh, jo i gjallë, Karkaleca deti, jo të 

gjallë, Karkalecë, jo të gjallë, Kastravec deti, jo i gjallë, Kazeinë për ushqim, Kefir pije 

qumështi, Kërpudha, të konservuara, Kikirikë, të përpunuar, Koncentrate Lëng mishi , 

Koncentrate lëngu mishi, Koncentrate Supe , Koncentrate supe, Kos, Krem gjalpi, Krizalidë 

krimbi mëndafshi, për konsum nga njerëzit, Kukurec, Kumis pije qumështi deveje, Lakër 

turshi, Lëkurë frutash, Lëkurë Frutash , Lëng doamteje për gatim, Lëng mishi, Lëng 

perimesh për gatim, Lëngje Perimesh  për gatim, Lloj sardeleje, Margarinë, Marmelatë, 

Mëlçi, Midhje, jo të gjalla, Miell peshku për konsum nga njerëzit, Mish, Mish derri, Mish, i 

konservuar, Mish I kriposur , Mish, në kuti konservash, Mishra të kriposur, Molusqe jo të 

gjallë, Palcë Kafshësh  për ushqim, Palcë kafshësh për ushqim, Pastë Mëlçi , Patatina, 

Patatina kërce, Pektinë për ushqime, Pelte Mëlçi , Pelte mëlçie, Pelte mishi, Pelte për 

ushqim, Perime, në kuti konservash, Perime, të gatuara, Perime, të konservuara, Perime, të 

thara, Peshk, i konservuar, Peshk i kriposur, Peshk I kriposur , Peshk, jo i gjallë, Peshk, në 

kuti konserve, Peshk Produkte ushqimore të bëra nga , Peshk tuna, Përzierje që përmban 

yndyrë për feta buke, Pije qumështi, të mbizotëruara nga qumështi, Pite patatesh, Polen i 

përgatitur si artikull ushqimor, Polisakaride algash për ushqim, Preparate perimesh për 

supë, Preparate supe Perime , Prevede boronice komposto, Produkte mishi, Produkte 

qumështi, Proshutë, Proshutë derri, Proteina për konsum nga njerëzit, Pure domatesh, Pure 

molle, Qepë, të konservuara, Qofte kroketa, Qumësht, Qumësht soje zëvendësues qumështi, 

Reçel xhenxhefili, Reçelra, Reçelra frutash, Salçiçe, Salçiçe në brumë të rrahur, Salmon, 
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Sallam gjaku, Sallam i zi, Sallam I zi  sallam gjaku, Sallata Fruta , Sallata frutash, Sallata 

Perime , Sallata perimesh, Sallo për ushqim, Sardele, Stafidhe, Substanca dhjamore për 

prodhimin e yndyrnave ushqimore, Supa Preparate për bërjen e , Supë, Supë Preparate për 

bërjen e , Supra, Shllak, Shpendë, jo të gjalla, Tahini pelte kokrrash susami, Tofu, Tranguj 

të vegjël, Tul fruti, Tul Fruti , Turshi, Turshi djegëse turli, Thjerrëza, të konservuara, Ullinj, 

të konservuar, Ushqim i përgatitur nga peshku, Ushqime me bazë frutash, Ushqime me 

bazë frutash , Ushqime vegjetale të fermetuara kimçi, Vaj arre kokosi, Vaj i kokrrave të 

palmave për ushqim, Vaj kockash, ushqimor, Vaj kolze për ushqim, Vaj luledielli për 

ushqim, Vaj misri, Vaj palme për ushqim, Vaj susami, Vaj ulliri për ushqim, Vajra 

ushqimore, Vezë , Vezë Kërmilli  për konsum, Vezë kërmilli për konsum, Vezë pluhur, 

Vezë Pluhur , Xhelatinë peshku për ushqim, Xhelatinë për ushqim, Yndyrë Arre kokosi , 

Yndyrë arre kokosi, Yndyrna ushqimore, Zhardhokë kërpudhash, të konservuara   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire;mjaltë, 

melasë;maja, pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (për shije);erëza;akull. 

Akuj, Akuj të ngrënshëm Agjentë lidhës , Akuj të ngrënshëm Pluhur, Akull, natyral ose 

artificial, Akull për freskim, Akullore, Akullore Elementë lidhës, Amatoreta brumë 

ëmbëlsirash, Aromatizues kafeje aromatizues, Aromatizues, përveç esencave vajore, 

Aromatizues, përveç esencave vajore, për pije, Aromatizues, përveç esencave vajore, për 

torta, Artikuj ushqimorë Esenca , përveç esencave eterike dhe esencave vajore, Arrëmyshk, 

Barëra të këqija ushqim, Bikarbonate sode për qëllime gatimi sodë buke, Bimë kopshti, të 

konservuara erëza, Biskota, Biskota malti, Biskota pettit-beurre, Biskota të thata, Bollgur, 

Bollgur për ushqim për njerëzit, Brumë Bajamesh , Brumë ëmbëlsirash, Brumë Kokrra soje  

ushqim, Brumë soje ushqim, Brumë tortash, Brumë Tortash , Brumë ushqimor i miellzuar, 

Brumëra Ushqimi të miellzuar , Budingje, Bukë, Bukë pa maja, Bukë Xhenxhefili , Bukë 

xhenxhefili, Byreçka, Byrek me mish, Byrek me mish ose peshk, Byrekë, Byrekë Mish , 

Copa të vogla të zbukuruara keku, Copëza të holla produkte drithërash, Drithëra, Drithëra 

misri, Drithëra Misri jo të ëmbël , Drithëra Misri të ëmbël , Drithëra tërshëre, Drithëra 

Tërshëre , Ekstrakt malti për ushqim, Elb I thërmuar , Elb I zhvoshkur , Elb i zhvoshkur, 

Elementë lidhës për akullore akuj të ngrënshëm, Elementë për trashjen e artikujve 

ushqimorë, Erëza, Erëza për ti dhënë shije ushqimit, Erëza pimentoje, Esenca për artikuj 

ushqimorë, përveç esencave eterike dhe esencave vajore, Fruta në sheqer sheqerka, 

Glikanxo, Glukozë për ushqim, Gluton për ushqim, Hallvë, Infuzione, jo për qëllime 

mjekësore, Kafe, Kafe artificiale, Kafe Artificiale , Kafe E papjekur , Kakao, Kanellë erëz, 

Kaper, Karafil erëz, Karamele freskuese për fytin ëmbëlsira, Karamele kokrra ëmbëlsira, 

Karamele me brume bajamesh, Karamele Mente , Karamele mint, Karamele sheqerka, Kek 

me arra dhe bajame, Kërri erëz, Kokoshka, Konservim artikujsh ushqimorë Kripë, Kos i 

bërë në formë akulloreje ëmbëlsira me krem të ftohtë, Kos I ngrirë  ëmbëlsira të ftohta, 

Krem ëmbëlsirash i ngrirë, i ngrënshëm, Krem karamel, Krem sheqeri ëmbëlsira, Kripë 

gatimi, Kripë Gatimi , Kripë për konservimin e artikujve ushqimorë, Kripë selinoje, 

Kulaçë, Kuskus bollgur, Likericë ëmbëlsira, Maja , Maja në formë tablete, jo për përdorim 

mjekësor, Majonezë, Makarona, Makarona me formë shiritash të gjatë, Makarona me formë 

shiritash të gjatë Fjongo , Makarona me salcën, Makarona të gjata petë, Malt për konsum 

nga njerëzit, Maltozë, Materiale për lidhjen e salçiçeve, Melasa për ushqim, Mëlmesë 

erëza, Miell bathësh, Miell elbi, Miell gruri, Miell misri, Miell mustarde, Miell palme, 

Miell patateje për ushqim, Miell për ushqim, Miell soje, Miell tapioke për ushqim, Misër, i 
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bluar, Misër, i pjekur, Misër kokër I përpunuar, Misër Kokoshka , Mjaltë, Mpiksje të 

shllakut Preparate, Muesli, Mustarda and ketchup, Mustardë, Nenexhik për ëmbëlsira, 

Niseshte për ushqim, Oriz, Pasta, Peksimadhe, Pelte bajamesh, Pelte bajamesh për konsum 

nga njerëzit, jo për qëllime mjekësore, Pelte frutash ëmbëlsira, Pelte mishi byrekë të 

mbushur me, Pemë Krishtlindjeje Ëmbëlsira për zbukurim, Peta brumi të rrumbullakta që 

mbushen me perime, Petë, Petulla, Përzierje erëza, Përzierje misri, Pica, Pije Aromatizues, 

të ndryshëm nga esenca vajore, Pije çokollate me qumësht, Pije kafeje me qumësht, Pije 

kakaoje me qumësht, Pije Me bazë çaji , Pije me bazë çaji, Pije Me bazë çokollate , Pije me 

bazë çokollate, Pije Me bazë kafeje , Pije me bazë kafeje, Pije Me bazë kakaoje , Pije me 

bazë kakaoje, Piper erëza, Piper i zi, Pluhur Kek , Pluhur për akullore, Pluhur sode për 

pjekje, Pluhur tortash, Preparate aromatike për ushqim, Preparate bimore për përdorim si 

zëvendësues kafeje, Preparate drithërash, Produkte kakaoje, Produkte me miell të bluar, 

Produkte niseshteje per ushqime, Propolis rrëshirë bletësh për konsum nga njerëzit, Qull, 

me një bazë qumështi, për ushqim, Qull tërshëre, Ravioli, Rrëshirë bletësh propolis për 

konsum nga njerëzit, Salca djegëse erëza, Salca erëzash, Salca me lëng Mishi , Salca për 

sallata, Salcë domateje, Salcë Domatesh , Salcë domatesh me erëza salcë, Salcë me lëng 

mishi, Salcë soje, Sallata Salca, Sanduiçe, Simite buke, Simite Buke , Sodë buke bikarbonat 

sode për qëllime gatimi, Sorbete akujsh, Spageti, Sushi, Shafran erëza, Shafran indie për 

ushqim, Sheqer , Sheqerka për ushqim, Sherbete akujsh, Shkopa likerice ëmbëlsira, Shllak 

Preparate për mpiksje, Shurup ngjyrë ari, Tabule, Tako, Tapiokë, Çaj, Çaj i ftohtë, Çaj I 

ftohtë , Çamçakëz, jo për qëllime mjekësore, Çikore zëvendësues kafeje, Çokollatë, 

Ëmbëlsira, Ëmbëlsira kikiriku, Ëmbëlsira me bajame, Ëmbëlsira për zbukurimin e pemëve 

të Krishtlindjes, Ëmbëlsira sheqeri, Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, Ëmbëlsuesa 

Natyralë , Tarta, Tërshërë E thërmuar , Tërshërë E zhvokshur , Tërshërë e zhvoshkur, Torta, 

Torta Aromatizues, të ndryshëm nga esenca vajore, Torta Orizi , Torta orizi, Torta 

Zbukurime të ngrënshme, Tortija, Tharm buke, Tharm për brumëra, Thërrime buke, Ujë 

Deti  për gatim, Ujë deti për gatim, Ushqim , Ushqim me bazë tërshëre, Ushqim me miell 

misri, Ushqim misri, Ushqime me bazë drithërash, Ushqime Me bazë drithërash , Ushqime 

me bazë orizi, Ushqime Me bazë orizi , Ushqime Të miellzuara , Ushqime të miellzuara, 

Uthull, Uthull birre, Vanilinë zëvendësues vaniljeje, Vanilje aromatizuese, Waffles, 

Xhelatinë Fruta  ëmbëlsira, Xhelatinë Mbretërore  për konsum nga njerëzit, jo për qëllime 

mjekësore, Xhenxhefil erëz, Yllza glikanxoje, Zbukurime tortash Të ngrënshme , Zbutës 

mishi, për qëllime shtëpiake, Zëvendësues kafeje   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të 

tjera;kafshë të gjalla;fruta dhe perime të freskëta;fara, lule dhe bimë natyrore;artikuj 

ushqimorë për kafshët;malt Foragjere, Aditivë për foragjere, jo për qëllime mjekësore, Alga 

për konsum nga njerëzit ose kafshët, Algarovila për konsum nga kafshët, Artikuj ushqimorë 

Kafshë , Artikuj ushqimorë për kafshë, Artropodë ujorë, të gjallë, Arra fruta, Arra kokosi, 

Ashkla druri për prodhimin e produkteve të celulozës, Bagëti të rritura, Bajame fruta, 

Barëra të këqija për konsum nga njerëzit ose kafshët, Bathë, të freskëta, Bërsi, Bërsi për 

kafshë, Bimë, Bimë erëza nga kopshti, të freskëta, Bimë erëza, të freskëta Kopshti , Bimë 

kacavjerrëse, Bimë, të thata, për zbukurim, Biskota për qentë, Biskota Qen , Bizele, të 

freskëta, Bli për foragjere kafshësh, Boçe Hardhi kacavjerrëse , Boçe hardhie kacavjerrëse, 

Boçe lulesh, Boçe Pishe , Boçe pishe, Butak, i gjallë, Drithë drithëra, Drithë i zhvoshkur 

për shpendë, Drithëra fara, Drithëra për konsum nga kafshët, Drithëra Produkte të mbetura 

të  për konsum nga kafshët, Dru lisi i palëmuar, Dru lisi I palëmuar , Elb , Embrion Farë  
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për qëllime botanike, Fara Bimësh , Fara bimësh, Fara drithërash, të papërpunuara, Fara 

kërpudhash për shumim, Farë Peshku , Filiza, Foragjere Aditivë për , jo për qëllime 

mjekësore, Fruta agrume, Fruta, të freskët, Gështenja, të freskëta, Gëzhuta kallami lëndë e 

papërpunuar, Goca deti, të gjalla, Gollogunga, Grurë, Hardhi kacavjerrëse, Hithra, Kafshë 

shtëpiake Letër e mbuluar me rërë për  shtroja, Kafshë shtëpiake Rërë aromatike për  

shtroja, Kafshë të egra kopshti zoologjik, Kafshë Të gjalla , Kafshë të gjalla, Kafshë Të 

kopshtit zoologjik , Kafshë Ushqime të ngrënshme për , Kallam sheqeri, Karavidhe Me 

lurriza , të gjalla, Karavidhe me lurriza, të gjallë, Karavidhe, të gjalla, Karkalec deti i madh, 

i gjallë, Karrem Peshkimi , i gjallë, Karrem peshku, i gjallë, Kastraveca, Kashtë tagji, Kek 

Kikirikësh  për kafshë, Kek Mushti  për gjedhë, Kek Vaji , Kërpudha, të freskëta, Kikirikë 

fruta, Kokrra Akacies e bardhë , Kokrra kakaoje, të papërpunuara, Kokrra të akacies së 

bardhë, Kokrra të pemës kola, Krimba mëndafshi, Kripë për gjedhë, Krunde, Kunguj, 

Kurora lulesh natyrale, Lajthi, Lende, Letër e mbuluar me rërë për kafshë shtëpiake shtroja, 

Lëvore Arrë kokosi , Lëvore të papërpunuara, Lëvore Të zhvoshkura , Lëvozhgë e arrës së 

kokosit, Limona, Lule Kurora natyrale të , Lule, natyrale, Lule, të thata, për zbukurim, 

Maja për kafshë, Malt për bërjen e birrës dhe distilim, Manaferra, fruta të freskëta, Marule, 

Mbarështim Shpendë, Mbetje Distilerie  për konsum nga kafshët, Mbetje distilerie për 

konsum nga kafshët, Mbetje frutash bërsi për kafshë, Mbetje në lambik pas distilimit, 

Midhje, të gjalla, Miell kikirikësh për kafshë, Miell liri foragjere, Miell orizi për tagji, Miell 

peshku për konsum nga kafshët, Miell për kafshë, Misër I papërpunuar, Nënprodukte të 

përpunimit të drithërave, për konsum nga kafshët, Oriz, i papërpunuar, Palcë druri, Palma 

gjethe të pemës së palmës, Pastë për gjedhë, Patate, të freskëta, Pemë, Pemë Krishtlindjeje, 

Pemë palme, Pemë Trungje të , Perime, të freskëta, Peshk, i gjallë, Pijë për kafshë 

shtëpiake, Pipere bimë, Pjesë e brendshme e guaskës së sepjeve për zogjtë, Polen lëndë e 

papërpunuar, Portokalle, Preparate për majmërim Kafshë , Preparate për majmërimin e 

gjedhëve të gjalla, Preparate për majmërimin e kafshëve, Presh, Proteina për konsum nga 

kafshët, Qepë, perime të freskëta, Qull himesh për majmërimin e gjedhëve, Qull krundesh 

për konsum nga kafshët, Raven, Rërë aromatike për kafshë shtëpiake shtroja, Rrepa, Rrënjë 

çikoreje, Rrënjë për ushqim, Rrush, të freskët, Sanë, Sipërfaqe me bar, Susam, Shkurre, 

Shkurre trëndafili, Shpendë për mbarështim,    Ushqim për gjedhë, Çikore sallatë, Shpendë, 

të gjalla, Shtresa mbrojtëse për bimët Prej kashte , Shtresa mbrojtëse prej kashte për bimë, 

Shtrim vezësh nga shpendët Preparate për , Shtroja jashtqitjeje për kafshë Produkte për , 

Shtroja kashte, Shtroja Produkte për kafshë , Shtroja Torfe , Shtroja torfe, Tagji kafshësh 

Bli për , Tagji për forcimin e kafshëve, Tërshërë, Torfë, natyrale, Tranguj deti, të gjallë, 

Trungje jo të sharruar, Trungje Jo të sharruar , Trungje jo të zhveshur, Trungje pemësh, 

Trungje Të zhveshur , Tul i arrës së kokosit, Thekër, Thjerrëza, të freskëta, Ullinj, të 

freskët, Ushqim grazhdi për kafshë, Ushqim i përpunuar kikirikësh për kafshë, Ushqim i 

përpunuar misri për gjedhë, Ushqim i përpunuar mushti për gjedhë, Ushqim Kafshë 

shtëpiake , Ushqim për kafshë shtëpiake, Ushqim për zogj, Ushqime për kafshë Të 

ngrënshme , Vezë krimbi mëndafshi, Vezë peshku, Vezë për ngrohje, të fertilizuara, 

Zhardhokë, Zhardhokë kërpudhash, të freskët   

32   Lloje birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje 

frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

Aperitivë, joalkoolikë, Aromatizues portokalli dhe bajamesh për pije, Bajame Qumësht 

pije, Bimë kacavjerrëse Ekstrakte për bërjen e birrës, Birrë, Birrë e zezë, Birrë me 

xhenxhefil, Ekstrakte frutash Joalkoolike, Ekstrakte joalkoolike frutash, Esenca për bërjen e 
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pijeve, Koktejle, joalkoolike, Kvas pije joalkoolike, Lëng domatesh pije, Lëng Fruta, 

Lëngje frutash, Lëngje perimesh pije, Likerë Preparate për bërjen e, Limonada, Limonadë 

me xhenxhefil, Malt, Malt birre, Musht, Musht rrushi i pafermentuar, Nektar Fruta, 

joalkoolike, Nektare frutash, joalkoolike, Pije Hirrë qumështi, Pije izotonike, Pije 

Joalkoolike, Pije joalkoolike, Pije Joalkoolike me bazë mjalti, Pije joalkoolike me bazë 

mjalti, Pije joalkoolike me lëngje frutash, Pije me bazë mjalti Joalkoolike, Pije me hirrë 

qumështi, Pije me lëngje frutash Joalkoolike, Pije Preparate, Pluhura për shkumëzim pijesh, 

Qumësht bajamesh pije, Qumësht Kikirikësh pije joalkoolike, Qumësht kikirikësh pije 

joalkoolike, Sarsaparila pije joalkoolike, Sidër, joalkoolik, Sherbete pije, Shkumëzim pijesh 

Pluhura, Shkumëzim pijesh Tableta, Shurupe për limonada, Shurupe për pije, Tableta për 

shkumëzim pijesh, Ujë i gazuar, Ujë i gazuar Preparate, Ujë litiumi, Ujë Litiumi, Ujë 

mineral pije, Ujë mineral Preparate, Ujë mineral seltzer, Ujë mineral Seltzer, Ujë soda, Ujë 

Tavoline, Ujë tavoline, Ujra   

33   Pije alkoolike Alkool orizi, Aperitivë, Bitere, Ekstrakte alkoolike, Ekstrakte frutash, 

alkoolike, Esenca alkoolike, Fruta Pije alkoolike që përmbajnë , Glikanxo liker, Hidromel 

pije alkoolike e bërë nga fermentimi i mjaltit dhe ujit, Kirsh konjak nga fermentimi i lëngut 

të qershive, Koktejle , Konjak, Kuraçao likere me shije portokalli, Liker djegës rum 

aromatik, Likere, Likere me mendërz, Likerë të distiluar pije, Orizi Alkool , Pije Alkoolike 

, përveç birrës, Pije Alkoolike  që përmbajnë fruta, Pije alkoolike e bërë nga fermentimi i 

mjaltit dhe ujit hidromel, Pije alkoolike, përveç birrës, Pije Të distiluara , Pijë të distiluara, 

Piketë pije e bërë nga futja e bërsisë së rrushit në ujë, Raki dardhe, Rum, Rum aromatik 

liker djegës, Sake, Sidër, Tretës likere dhe pije alkoolike të distiluara, Uiski, Uzo liker, 

Verë, Vodkë, Xhin   

34   Duhan;artikuj për pirësit e duhanit;shkrepëse. Barëra për t’u tymosur , Bishta cigaresh, 

Bishta Cigaresh , Blloqe për letra cigaresh, Bombola gazi për çakmakë purosh, Burnot, 

Çakmakë për përdoruesit e duhanit, Çakmakë purosh Bombola gazi, Cigare, Cigare 

Mekanizma xhepi për dredhjen e , Cigare që përmbajnë zëvendësues duhani, jo për qëllime 

mjekësore, Cigarilo cigare të vogla, të ngushta, të dredhura në gjethe duhani, Duhan, Duhan 

që përtypet, Enë pështyme për përdoruesit e duhanit, Filtra Cigaresh , Filtra cigaresh, Gurë 

ndezës, Këllëfë prej qelibari të verdhë për mbajtëse purosh dhe cigaresh, Kuletëza duhani, 

Kuletëza Duhani , Kuti burnoti, Kuti Cigaresh , Kuti cigaresh, Kuti me lagështi të 

pandryshueshme për ruajtjen e purove ose cigareve, Kuti purosh, Kuti Purosh , Kuti 

shkrepësesh, Letër cigaresh, Letër thithëse për llulla duhani, Letra cigaresh Blloqe, Llulla 

Duhani , Llulla duhani, Mbajtëse cigaresh, Mbajtëse cigaresh Pipa, Mbajtëse purosh, 

Mbajtëse shkrepësesh, Pastruesë llullash për llullat e duhanit, Përdoruesë duhani Çakmakë, 

Pipa për mbajtëse cigaresh, Pipa prej qelibari të verdhë për mbajtëse purosh dhe cigaresh, 

Poçe duhani, Prerës purosh, Prerës Purosh , Puro, Qelibar i verdhë Këllëfë prej  për 

mbajtëse purosh dhe cigaresh, Qelibar i verdhë Pipëza prej  për mbajtëse purosh dhe 

cigaresh, Raft llullash për llullat e duhanit, Shkrepëse, Tavlla për përdoruesit e duhanit   

35   Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre. Abonim në shërbimet 

telekominikative për të tjerët, Abonimi Caktimi i gazetave  për të tjerët, Abonimi në gazeta 

Caktimi  për të tjerët, Administrim Tregëtar  i liçensimit të të mirave dhe shërbimeve të të 

tjerëve, Administrim tregtar i liçensimit të të mirave dhe shërbimeve të të tjerëve, Agjensi 

import-eksporti, Agjensi informacioni Tregtar , Agjensi publiciteti, Agjensi punësimi, 

Agjensi reklamash, Agjensi të informacioni tregtar, Analiza kosto-çmim, Analiza kosto-

çmim , Artistë Menaxhim i biznesit interpretues , Asistencë menaxhim biznesi, Asistencë 
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Menaxhim biznesi , Asistencë menaxhimi industrial Tregtar ose , Asistencë menaxhimi 

Tregtare ose industriale, Asistencë për menaxhimin tregtar ose industrial, Auditim, 

Automatë me monedhë Dhënia me qira e , Azhornim i materialeve reklamuese, Biznese 

Shërbime të zhvendosjes së aktivitetit, Botim i teksteve publicitare, Caktimi i pajtimeve të 

gazetave për të tjerët, Caktimi i pajtimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët, 

Daktilografim, Demonstrimi i mallrave, Drejtim ankandi, Dhënia me qira e aparateve dhe 

pajisjeve të zyrës, Dhënie me qira Aparate dhe pajisje për zyrë , Dhënie me qira e aparateve 

fotokopjuese, Dhënie me qira e automatëve me monedhë, Dhënie me qira e hapësirës së 

reklamimit, Dhënie me qira e kohës së reklamimit në median transmetuese, Dhënie me qira 

e materialeve publicitare, Dhënie me qira Materialeve publicitare , Ekspertë rendimenti, 

Ekspozita Organizimi i  për qëllim tregtimi ose reklamimi, Ekzaminime Biznesi , 

Ekzaminime biznesi, Fatura, Fotokopjim, Hapësira për reklamë Dhënia me qera e , Hetime 

Biznesi , Hetime biznesi, Hotele Menaxhim biznesi i , Informacion Biznesi , Informacion 

biznesi, Informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët dyqani i këshillës së 

konsumatorit, Informacion reklamues Azhornimi i , Informacion statistikor, Kërkim 

Biznesi , Kërkim marketingu, Kërkim të dhënash në dosjet kompjuterike për të tjerët, 

Kërkime mbi biznesin, Kërkime sponsorizuese, Këshilla për konsumatorët Informacion 

tregtar dhe  dyqani i këshillës së konsumatorit, Klasifikimi i leshit, Konsulenca biznesi 

Profesionale , Konsulencë menaxhim biznesi, Konsulencë menaxhim personeli, 

Konsulencë menaxhimi Personeli , Konsulencë organizim biznesi, Konsultencë 

Profesionale biznesi , Konsumatorë Informacion dhe këshilla tregtare për  dyqani i këshillës 

së konsumatorit, Krahasim shërbimesh Çmimi , Lëndë druri Vlerësimi i , Liçensimi i të 

mirave dhe shërbimeve të të tjerëve Administrim tregtar i , Llogari Përpilimi i raporteve , 

Llogarimbajtje, Marrëdhënie me publikun, Marrja e thirrjeve Telefona  për pajtimtarët e 

padisponueshëm, Marrja e thirrjeve telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm, Mbajtje 

llogarish, Media komunikuese Prezantimi i të mirave në , për qëllime shitjeje, Menaxhim 

biznesi dhe konsulencë organizimi, Menaxhim biznesi i artistëve interpretues, Menaxhim 

biznesi për hotele, Menaxhim i dosjeve I kompjuterizuar , Menaxhim I dosjeve të 

kompjuterizuara , Menaxhim Shërbime këshillimore për biznesin , Modelim për reklamim 

ose promocion të shitjeve, Mostra Shpërndarje e , Organizimi i ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamimi, Organizimi i panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi, 

Panaire tregtare Organizimi i  për qëllime tregtare ose reklamimi, Parashikime Ekonomike , 

Parashikime ekonomike, Për qëllime shitjeje Prezantimi i të mirave në median 

komunikuese, për , Përgatitje e kolonave publicitare, Përgatitje rrogash, Përgatitje taksash, 

Përpilim i statistikave, Përpilim informacioni në sisteme të dhënash kompjuterike, 

Përpunim administrativ i kërkesave të blerjes, Përpunim Administrative  i urdhërave të 

blerjes, Përpunim fjalësh, Përpunimi Word , Postimi i faturave, Prezantime të mallrave në 

median komunikuese, për qëllime shitjeje, Produkt reklamimi Propagandimi i , Promocion 

shitjesh për të tjerët, Propagandim i gjërave që reklamohen, Publicitet, Raportet e llogarive 

Përpilimi i , Reklama tregtare në radio, Reklama tregtare në television, Reklamim i 

drejtpërdrejt me postë, Reklamim në ambjente të jashtme, Reklamim në Internet nëpërmjet 

një rrjeti kompjuterash, Reklamim në radio, Reklamim në television, Reklamime, 

Reklamime me anë të postës, Rekrutim personeli, Rekrutim Personeli , Riprodhim 

dokumentash, Riprodhim Dokumenti , Sistemimi i informacionit në sistemet e të dhënave 

kompjuterike, Sondazhe Opinionesh , Sondazhe opinionesh, Statistika Përpilim i , 

Stenografi, Studime marketingu, Shërbime për qëllime reklamash, Shërbime prokurimi për 
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të tjerët blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese të tjera, Shërbime sekretariale, 

Shërbime telekomunikative Rregullim abonimesh me  për të tjerë, Shërbime të jashtme 

ndihmë biznesi, Shërbime të krahasimit të çmimeve, Shërbime të shkurtimit të lajmeve, 

Shërbime të zhvendosjes së aktivitetit për bizneset, Shkrim i teksteve publike, Shpërndarje 

e mostrave, Tekst Shrime të publicitetit , Tekste publicitare Publikimi i , Tekste publiciteti 

Shkrime të , Testim Psikologjik  për përzgjedhjen e personelit, Testim psikologjik për 

përzgjedhjen e personelit, Të dhënat bazë kompjuterike Përpunimi i informacionit në , Të 

dhënat bazë kompjuterike Sistemim i informacionit në , Transkriptim, Urdhërime blerjeje 

Përpunim administrativ i , Vend pagese transporti per makina me kompjuter, Veshje për 

vitrinat e dyqaneve, Vlera e lëndës së drurit, Vlerësim i leshit, Vlerësim i trungjeve të 

pemëve, Vlerësime biznesi, Vlerësime   

36   Sigurimet;çështje financiare;çështje monetare;çështje të pasurisë së patundshme. 

Agjensi të mbledhjes së borxheve, Agjensi të pasurive të paluajtshme, Agjensi të pasurive 

të patundshme , Agjentë doganorë, Agjentë sigurimesh, Agjentë shtëpish banimi, Agjentë 

të pasurive të paluajtshme, Aktivitet komisioneri, Ambjente akomodimi, Analiza Financiare 

, Apartamente,  Banka kursimi, Depozita të gjërave me vlerë, Dhënie garancie monetare, 

Dhënie me qira e apartamenteve, Dhënie me qira e apartamenteve të një pallati, Dhënie me 

qira e fermave, Dhënie me qira e pasurive të paluajtshme, Dhënie me qira e zyrave,  

Emetimi i simboleve dalluese me vlerë, Factoring, Financim blerjesh me kredi, Financim i 

qira-blerje, Fonde të përbashkëta, Garanci, Hua financiare, Hua me pagesë me këste, Hua 

përkundrejt sigurimit, Informacion financiar, Informacion,  Informacion sigurimesh, 

Investim, Investime fondesh, Investime kapitali, Karta krediti, Këmbim parash, Koleksione, 

Konsulencë ,Konsulencë financiare, Konsulencë, Konsulencë Sigurimesh, Kryerje e 

veprimeve bankare nga shtëpia, Kujdestari, Kuotacione të shkëmbimit të fondeve, Lëshimi 

i çeqeve të udhëtarëve, Lëshimi i kartave të kreditit, Likuidim, financiar, Llogaritje fiskale, 

Mbledhje fondesh për bamirësi, Mbledhje fondesh, Mbledhje qiraje, Mbledhje, Menaxhim, 

Menaxhim financiar, Menaxhim i apartamenteve shtëpi, Menaxhim i pasurive të 

paluajtshme, Menaxhim i pasurive, Ofrim i siguracionit të shëndetit, Ofrimi i sigurimit 

detar, Ofrimi i sigurimit për jetën, Organizimi i koleksioneve, Para, Pasuri të paluajtshme, 

Pengmbajtje, Regjistrim në siguracione, Regjistrimi për sigurimin ndaj aksidenteve, Sende 

me vlerë, Sigurimi për mbrojtjen nga zjarri, Simbole me vlerë, Sponsorizim financiar, 

Sponsorizime, Shërbime ekspertize sigurimesh, Shërbime fiduciare, Shërbime financuese, 

Shërbime garancie, Shërbime kartash krediti, Shërbime likujdimi biznesi, financiare, 

Shërbime të agjentëve për fondet dhe obligacionet, Shërbime të agjentëve të sigurimeve, 

Shërbime të depozitave të sigurta, Shërbime të kartave debit, Shërbime të pagimit të 

pensioneve, Transferim fondesh Elektronik , Transferimi I fondeve elektronike , Veprime 

bankare, Veprime bankare hipoteke, Veprime bankare nga shtëpia , Verifikim , Verifikim 

çeku, Vlerësim , Vlerësim antikash, Vlerësim , Vlerësim arti, Vlerësim Bizhuterish , 

Vlerësim financiar  sigurim, veprime bankare, pasuri të paluajtshme, Vlerësim financiar 

sigurime, veprime bankare, pasuri të paluajtshme, Vlerësim i artikujve të çmuar, Vlerësim i 

bizhuterive, Vlerësim i kostos së riparimit, Çeqe udhëtarësh, Vlerësim i pasurive të 

paluajtshme, Vlerësim Kosto riparimi  vlerësim financiar, Vlerësim numizmatik, Vlerësim , 

Vlerësim Pasurish të paluajtshme , Vlerësim Vula , Vlerësim vulash, Vlerësime Fiskale , 

Zyra kredie, Zyra shkëmbimi çeqesh, financiare   

37   Konstruksione ndërtimi;riparime;shërbime instalimi. Asfaltim, Bërje dollapësh riparim, 

Brava Riparim i sigurisë , Buldozera Dhënia me qira e , Dezinfektim, Dritare Instalim 
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dyersh, Dyer dhe dritare instalimi, Dhënia me qira e buldozerëve, Dhënia me qira e 

eskavatorëve, Dhënia me qira e makinerive të fshirjes së rrugëve, Dhënia me qira e 

pajisjeve të ndërtimit, Dhënia me qira e vinçave pajisje ndërtimi, Eskavatorë Dhënia me 

qira e , Fshirje oxhakësh, Goma Mbushja e , Goma Vullkanizimi i  riparim, Grasatim Mjete 

, Hardware kompjuterash Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i , Hekurosje e ndërresave, 

Hekurosje e veshjeve, Hekurosje Ndërresa , Informacion konstruksionesh, Informacion 

Konstruksioni , Informacion mbi riparimet, Informacion Riparimi , Instalim dhe riparim 

ashensori, Instalim dhe riparim i alarmeve të zjarrit, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Instalim dhe riparim i aparateve të ajrit të kondicionuar, Instalim dhe riparim i 

aparateve ujitëse, Instalim dhe riparim i mekanizmave ngritës, Instalim dhe riparim i 

pajisjeve të ngrirjes, Instalim dhe riparim i pajisjeve të ngrohjes, Instalim dhe riparim 

kaldajash, Instalim dhe riparim telefoni, Instalim i dyerve dhe dritareve, Instalim, 

mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës, Instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim makinerish, Instalime pajisjesh kuzhine, Instalimi dhe riparimi i sistemeve të 

alarmeve ndaj vjedhësve, Instrumenta muzikorë Restaurimi i , Izolim Ndërtesa , Izolim në 

ndërtime, Kartrixhe toner Rimbushje e , Konstruksion, Konstruksion dhe riparim 

magazinash, Konstruksion nënujor, Konstruksion portesh, Larje, Larje Automjeti , Larje 

automjeti, Larje dhe hekurosje rrobash, Larje e automjeteve me motor, Larje e ndërresave, 

Larje makinash, Lustrim, Lustrim automjeti, Lustrim Mjete , Lyerje, brenda dhe jashtë, 

Makina pastruese Dhënia me qira e , Marrje e masave mbrojtëse ndaj lagështisë ndërtesë, 

Marrje e masave mbrojtëse ndaj ndryshkut, Masoneri, Mbikqyrje e konstruksione të 

ndërtimit, Mbikqyrje Ndërtim ndërtesash , Mirëmbajtje Automjete , Mirëmbajtje 

automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i aparateve të djegies, Mirëmbajtje dhe riparim i 

automjeteve me motor, Mirëmbajtje dhe riparim i avionëve, Mirëmbajtje dhe riparim 

kasafortash, Mirëmbajtje dhe riparim magazinash, Mirëmbajtje e pishinës, Mirëmbajtje 

mobiljesh, Mprehës Thikash , Mprehje thikash, Ndërtesa Pastrimi i  sipërfaqe të jashtme, 

Ndërtesa Pastrimi i  të brendshme, Ndërtim anijesh, Ndërtim dhe mirëmbajtje e tubacioneve 

të naftës, Ndërtim fabrikash, Ndërtim i valëpritësve të moleve, Ndërtimi i panaireve të 

bamirësisë dhe dyqaneve, Ndreqje rrobash, Ngritje muri me tulla, Ngjitje Ndërtim , Ngjitje 

në ndërtime, Nxjerrje Miniera , Nxjerrje nga minierat, Pajisje konstruksioni Dhënia me qira 

e , Pastrim automjeti, Pastrim Dizenjo dekorative , Pastrim dritaresh, Pastrim dhe riparim 

bolieri, Pastrim kimik, Pastrim Kimik , Pastrim me shtufë, Pastrim rrugësh, Pastrimi i 

ndërtesave sipërfaqe të jashtme, Pastrimi i ndërtesave të brendshme, Pastrimi i perdeve, 

Pastrimi i veshjeve, Pastrimi Mjete , Perçinim, Perpunim pelhurash, Përkujdesja, pastrimi 

dhe riparimi i gëzofëve, Përkujdesja, pastrimi dhe riparimi i lëkurës, Pika servisi 

Automjetesh  rimbushje me gaz dhe riparim, Pika servisi automjetesh rimbushje me gaz 

dhe mirëmbajtje, Punë hidrauliku, Puse Shpimi i , Restaurim Mobiljesh , Restaurim 

mobiljesh, Restaurimi i instrumentave muzikorë, Restaurimi i veprave të artit, 

Rikonservim, Rimbushja e tonërve të kartrixhe, Rimbushje e gomave, Rindërtim motori që 

janë konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë 

konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht, Rinovim veshjesh, Riparim aparatësh 

fotografikë, Riparim automjeti, Riparim çadrash dielli, Riparim dhe mirëmbajtje e 

projektorëve të filmave, Riparim këpucësh, Riparim Nënujor , Riparim nënujor, Riparim 

ombrellash, Riparim orash dore Ora dhe , Riparim orash dhe orash dore, Riparim pompash, 

Riparim tapicerie, Riparim veshjesh, Riparimi i bravave të sigurisë, Skeleri, Suvatim, 

Shembje e ndërtesave, Shërbime çatish, Shërbime për bërjen e borës artificiale, Shërbime të 
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bërjes së borës Artificiale , Shërbime të nxjerrjes së gurëve, Shfarosja Parazitëve  të 

ndryshëm nga ata në bujqësi, Shfarosje e minjve, Shfarosje parazitësh, të ndryshëm nga ato 

në bujqësisë, Shpimi i puseve, Shtrim me rërë, Shtrim Rrugë , Shtrim rrugësh, Shtrim 

tapicerie, Shuarje e interferencave në aparatet elektrike, Tabela Lyerja dhe riparimi i , 

Trajtim kundër ndryshkut për automjetet, Vajosja Automjete , Vajosje automjetesh 

grasatim, Veshje me letër, Veshje muri me letër, Veshje Pastrimi i , Vullkanizim gomash   

38   Telekomunikacione. Agjensi lajmesh, Agjensi telegrafike, Aparate dërgimi Dhënie me 

qira e mesazheve , Dërgim mesazhesh, Dërgimi i telegrameve, Dhënia e dhomave të 

bisedës me internet, Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të 

televizorit, Dhënie me qira e aparateve të dërgimit të mesazheve, Dhënie me qira e 

aparateve të faksit, Dhënie me qira e modemëve, Dhënie me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit, Dhënie me qira e telefonëve, Dhoma bisedimi Që sigurojnë internet , 

Hyrje në database, Informacion rreth telekomunikacionit, Kanale telekomunikimi Që 

sigurojnë  shërbime për blerje me anë të televizorit, Kohë në rrjetin kompjuterik global 

Qiraja e , Komunikim me telefon cellular, Komunikime me anë të fibrave fibra të rrjeteve 

optike, Komunikime me anë të telefonit, Komunikime me anë të telegramit, Komunikime 

nëpërmjet terminaleve kompjuterike, Marrje me qira e kohës në rrjeti global kompjuterik, 

Postë Elektronike , Postë elektronike, Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet global 

kompjuterik sigurues shërbimi, Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global 

kompjuterik, Shërbime bordesh buletini elektronik shërbime telekomunikacioni, Shërbime 

njoftimi radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik, Shërbime telefonike, 

Shërbime telegrafike, Shërbime telekonference, Shërbime teleksi, Shërbime të blerjes me 

anë të televizorit Dhënia e kanaleve të telekomunikimit, Shërbime të kursit ose bashkimit të 

telekomunikacioneve, Shërbime të përgjigjjes telefonike, Telefon Komunikime me anë të , 

Telegrame Dërgimi i , Telegrame Komunikime me anë të , Telegrame Transmetimi i , 

Telekomunikacion Informacion, Terminale kompjuterike Komunikime me anë të , 

Transmetim Faksimile , Transmetim i mesazheve dhe imazheve Me ndihmën e kompjuterit 

, Transmetim i telegrameve, Transmetim kabllor televiziv, Transmetim me faks, 

Transmetim me satelit, Transmetim në radio, Transmetim Radio , Transmetim Television , 

Transmetim Televizion kabllor , Transmetim televiziv, Transmision ndihmës kompjuterik i 

mesazheve dhe imazheve.   

39   Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi 

Agjentë për transportin me anije, Anije Rilëshimi, Bartje, Dërgesa e pakove, Dërgesa 

mallrash, Dërgesa mallrash me anë të porosive me postë, Dërgesa ngarkesa mallrash, 

Dhënia me iqra e automjeteve, Dhënia me qira e garazheve, Dhënia me qira e kamionëve, 

Dhënia me qira e karrigeve me rrota, Dhënia me qira e këmbanave për zhytje, Dhënia me 

qira e kontenierëve të ruajtjes, Dhënia me qira e kostumeve të zhytjes, Dhënia me qira e 

magazinave, Dhënia me qira e makinave me motor të garave, Dhënia me qira e mbajtëseve 

të mallrave që vendosen mbi makina, Dhënia me qira e vendeve të parkimit, Dhënie me 

qira e barkave, Dhënie me qira e dollapëve me kyc për ushqimin e ngrirë, Dhënie me qira e 

frigoriferëve, Dhënie me qira e karrocave, Dhënie me qira e kuajve, Dhënie me qira e 

makinave, Dhënie mesazhesh, Energji Shpërndarje e , Furnizimi me ujë, Organizimi i 

udhëtimeve me anije, Paketimi i mallrave, Parkim makinash, Pilotim, Postim pa taksë, 

Rezervim Transporti , Rezervim transporti, Rezervim Udhëtimi , Rezervim udhëtimi, 

Rezervimi i vendeve për udhëtim, Rilëshimi në ujë i anijeve, Rimorkim i automjeteve, 

Rimorkimi, Ruajtje, Ruajtje Barkash , Ruajtje e barkave, Ruajtje e të mirave, Ruajtje Fizike  
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e të dhënave ose dokumenteve të ruajtura elektronikisht, Sende me vlerë Transport i ruajtur 

i , Slozha Vënia në veprim e , Shërbim agjentësh për pagesa transporti dërgesa, Shërbim 

komisioneri për transport, Shërbime agjentësh Për pagesa transporti , Shërbime agjentësh 

Për transport , Shërbime korrieri mesazhe ose mallra tregtare, Shërbime shoferi, Shërbime 

zhvendosjeje, Shkarkimi i ngarkesave, Shoqërimi i udhëtarëve, Shpërndarje e energjisë, 

Shpërndarje e gazetave, Shpërndarje e ujit, Shpërndarje elektriciteti, Shpërndarje gazetash, 

Shpërndarje lulesh, Shpërndarje Lulesh , Shpëtim, Shpëtim nën ujë, Shpëtimi i anijeve, 

Shpëtimi Nën ujë , Transport, Transport ajror, Transport detar, Transport dhe ruajtje e 

mbeturinave, Transport hekurudhor, Transport i ruajtur i sendeve me vlerë, Transport i 

udhëtarëve, Transport makinash, Transport me ambulancë, Transport me anë të 

tubacioneve, Transport me anije për shëtitje, Transport me autoblindë, Transport me 

autobuz, Transport me barka, Transport me barka të mëdha të sheshta, Transport me 

ferribot, Transport me taksi, Transport me tramvaj, Transport me vagonë, Transport në 

lumë, Transport pasagjerësh, Transporti dhe ruajtja e plehrave, Transportim me maune, 

Transportim mobiljesh, Tubacione Transport, Ture, Thyerje e akullit, Udhëtarë, Udhëtarët, 

Udhëtime me anije, Vënia në punë e shluzave, Vizita, Zile për zhytje, Zyra turistike   

40   Përpunimi i materialeve. Aparate ngrohjeje, Aparate të ajrit të kondicionuar, Balsamim 

kafshësh, Bërje bolierësh, Bërje e cepave Veshje , Bluarje mielli, Bluarje Mielli , Cepat e 

veshjeve, Copa të papërshkrueshme nga uji, Copa zjarrduruese, Copë e papërshkrueshme 

nga uji, Derdhje metali, Dezinfektim i materialeve të rrezikshme, Djegla e plehrave dhe 

mbeturinave, Dhënia me qira e aparateve ngrohëse, Dhënia me qira e aparateve të ajrit të 

kondicionuar, Dhënia me qira e gjeneratorëve, Elektrogalvanizim, Energji Prodhim i , 

Farkëtim, Filma kinematografikë Përpunimi i , Freskim ajri, Fryrje e qelqit, Galvanizim, 

Gdhendje, Gëzof Moda e , Gravurë fotografike, Informacion i trajtimit të materialeve, 

Informacion Trajtimi i materialeve , Kafshë Therja e , Klasifikimi i mbeturinave dhe 

materialeve të riciklueshme transformim, Kondicionimi i gëzofit, Konservim i ushqimeve 

dhe pijeve, Koracim kadmiumi, Koracim kromi, Laminim, Lëmim me anë të zmerilimit, 

Libërlidhje, Lyerje veshjesh, Magnetizim, Marrje me qira e makinës trikotuese, Mbarim i 

letrës, Mbeturina dhe plehra Riciklimi i , Mbeturina dhe plehra Shkatërrimi i , Mbeturina 

dhe plehra Shkrumbimi i , Mbledhja e materialeve Me porosi  për të tjerët, Mbledhja e 

materialeve me porosi për të tjerët, Mbrojta e gëzofit nga mola, Mbrojtje nga mola Gëzof , 

Mbrojtje nga mola Tekstil , Mbulim me flori, Mbushje me tegela, Modifikim Veshje , 

Modifikim veshjesh, Ngrirje e ushqimeve, Ngjyrosja e gëzofit, Ngjyrosje Gëzofi , 

Ngjyrosje Tekstili , Ngjyrosje Veshjesh , Njollosje e lëkurës, Para-zvogëlim Copa , 

Parfumim ajri, Pastrim i leshit, Pastrim sipërfaqesh dekorative, Pastrimi i dizenjove 

dekorative mbi sipërfaqe, Përdorimi i pëlhurave dekorative në tekstile, Përpunim i vajit, 

Përpunim metali, Përpunim Metali , Pjekje artikuj balte, Pjekje e artikujve të poçerisë, 

Planifikim mulli mjelljeje, Prerja e çelësave, Prerje dhe përpunim i lëndës së drurit, Prerje 

Veshje , Prerje veshjesh, Printim, Printim, Printim dekorativ, Printim fotografik, Printim 

Fotografik , Printim Lithografik , Printim lithografik, Prodhim i energjisë, Prodhim lekure, 

Punë mulliri, Punim bakri, Punim druri, Punim i lëkurës, Punime të saraçit, Purifikim ajri, 

Qëndisje, Riciklim i mbeturinave dhe plehrave, Rrobaqepsi, Rrobaqepsi për gra, Saldim, 

Satinim Gëzof , Satinimi i gëzofit, Stampim serigrafie, Stilimi me porosi i gëzofit, 

Çngjyrosje këpucësh, Sharrim presë sharre, Shënim Lazer , Shërbime ngjyrosjeje, Shërbime 

rafinimi, Shërbime të kompozimit të fotografive, Shërbime të veçimit të ngjyrave, 

Shkatërrimi i mbeturinave dhe plehrave, Shkëlqim Gëzof , Shkëlqimi i gëzofit, 
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Shkërmoqje, Shkërmoqje e qelqit optik, Shkërmoqje Qelq optik, Shkrim me rreze lazer, 

Shtypje e ushqimeve, Teknik dentar Shërbime të një , Tekstile rezistente ndaj molave, 

Tekstile zjarrduruese, Tërheqje fijesh tezgjah, Trajtim i letrës, Trajtim leshi, Trajtim metali, 

Trajtim ngjyrosës i xhamave, që është veshje sipërfaqeje, Trajtim për rezistencë ndaj 

zhubrave në veshje, Trajtim tekstili, Trajtimi i copave me presion të përhershëm, Trajtimi i 

mbeturinave transformim, Trajtimi i ujit, Trajtimi i veshjeve, Tymosje e ushqimeve, Therje 

e kafshëve, Vaj Përpunimi i , Vendosje e metalit, Vepra arti Vendosja e kornizave të , 

Veshje me ar, Veshje me argjend, Veshje me kallaj, Veshje me nikel, Veshje Metal , 

Veshje në lëkurë, Veshje për ngushtim, Veshje zjarrduruese, Vënie në kornizë e veprave të 

artit, Vullkanizim trajtim materiali, Zbardhje e copave, Zbardhje, Zjarrduruese Veshje , 

Zmerilim, Zhvillim fotografik i filmave, Zhvillimi,   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore 

Akademi, Aktivitete argëtuese, Aktivitete sportive, Ambjente të stadiumeve, Argëtim në 

radio, Argëtim televiziv, Botimi i librave, Botimi i librave dhe gazetave elektronike on-line 

në internet, Botimi i sfondeve elektronike të ekraneve, Botimi i teksteve, të ndryshme nga 

tekstet publicitare, Cirqe, Drejtimi i koncerteve Organizimi i , Drejtimi i llotarive, Dublim, 

Dhënia me qira e ambjenteve të stadiumeve, Dhënia me qira e aparateve të ndriçimit për 

sallat e teatrove ose studiot televizive, Dhënia me qira e filmave, Dhënia me qira e filmave 

kinematografikë, Dhënia me qira e fushave të tenisit, Dhënia me qira e pajisjeve audio, 

Dhënia me qira e pajisjeve sportive përvëç automjeteve, Dhënia me qira e pamjeve të 

shfaqjeve, Dhënia me qira e projektorëve dhe aksesorëve të filmave, Dhënia me qira e 

regjistrimeve të zërit, Dhënia me qira e regjistruesve të video-kasetave, Dhënia me qira e 

seteve të radios dhe televizionit, Dhënia me qira e skenave të teatreve, Dhënia me qira e 

veshjeve të jashtme pajisje të zhytjes, Dhënia me qira e video-kamerave, Dhënia me qira e 

videokamerave regjistruese, Dhënia me qira e video-kasetave, Dhënia me qira regjistrimeve 

të zërit, Edukim fetar, Edukim Fetar , Edukim fizik, Ekspozita Organizimi i  për qëllime 

kulturore ose edukative, Filma Dhënia me qira e , Filma kinematografikë Dhënie me qira e , 

Fotografi, Informacion argëtimi, Informacion Argëtues , Informacion edukimi, Informacion 

Edukues , Informacion rikrijimi, Informacion Rikrijimi , Instruktime gjimnastike, 

Intepretim Gjuha e shenjave , Interpretimi i gjuhës së shenjave, Klube nate, Kologiume 

Organizimi dhe drejtimi i , Konferenca Organizimi dhe drejtimi i , Kongrese Organizimi 

dhe drejtimi i , Konkurse Organizimi i  edukative ose argëtuese, Konkurse Organizimi i 

sporteve , Konkurse të bukurisë Organizimi i , Kopshte fëmijësh, Kopshte zoologjike, 

Kurse me korrespondencë, Libra Botimi i , Librari Dhënia me qira , Librari që japin me 

qira, Lojra elektronike, Llotari Drejtimi i , Matja e kohës në aktivitetet sportive, 

Mësimdhënie, Mikrofilmim, Modelim për artistët, Montim Videokaseta , Montim video-

kasetash, Ofrimi i botimeve elektronike on-line, jo të shkarkueshme, Ofrimi i pajisjeve 

sportive, Ofrimi i shërbimeve karaoke, Ofrimi i shërbimeve të lojrave argëtuese që 

funksionojnë me monedhë, Organizimi dhe drejtimi i ëorkshop-eve trajnim, Organizimi dhe 

drejtimi i kologiumeve, Organizimi dhe drejtimi i koncerteve, Organizimi dhe drejtimi i 

konferencave, Organizimi dhe drejtimi i kongreseve, Organizimi dhe drejtimi i seminareve, 

Organizimi i ballove, Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative, 

Organizimi i garave sportive, Organizimi i konkurseve edukative ose argëtuese, Organizimi 

i konkurseve të bukurisë, Organizimi i shfaqjeve shërbime sipërmarrjeje, Organizmi dhe 

drejtimi i simpoziumeve, Pajisje për golf Ofrimi i , Pajisje për kazino kumar Ofrimi i , 

Pajisje për muzeume Ofrimi i  prezantim, ekspozim, Pajisje rikrijimi Ofrimi i , Pajisje 
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sportive Dhënia me qira e , përvëç automjeteve, Pajisje të zhytjes Dhënia e veshjeve të 

jashtme , Parqe argëtuese, Parqe Argëtuese , Performanca Prezantimi i drejtpërdrejtë, 

Performanca të drejtpërdrejta Prezantimi i , Përkthim, Planifikim Festa  argëtim, Planifikim 

festash argëtimi, Prezantime kinemaje, Prezantime të kinemasë, Prodhim filmash, Prodhim 

i video-kasetave të filmave, Prodhim Videokaseta filmash , Prodhime teatrale, Prodhimi i 

programeve në radio dhe television, Prodhimi i shfaqjeve, Programe në radio dhe television 

Prodhimi i , Programe televizioni Prodhimi i programeve të radios dhe , Projektorë dhe 

aksesorë të filmave Dhënia me qira e , Provim mësimor, Raportim fotografik, Regjistrim në 

video-kaseta, Regjistrues Dhënia me qira e video kasetave , Rezervimi i vendeve për 

shfaqje, Salla për koncerte, Seminare Organizimi dhe drejtimi i , Set televiziv Dhënia me 

qira e radios dhe , Sete të radios dhe televizionit Dhënia me qira e , Simpoziume 

Organizimi dhe drejtimi i , Skena të shfaqjeve Dhënia me qira e , Stërvitje e kafshëve, 

Stërvitje Kafshë , Studio filmash, Studio Filmi , Shërbime diskoteke, Shërbime edukative, 

Shërbime imazhi dixhital, Shërbime instruksioni, Shërbime kaligrafike, Shërbime kampimi 

sportiv, Shërbime kampingu Pushime  zbavitje, Shërbime kampingu pushimi zbavitje, 

Shërbime kampingu Sporti , Shërbime klubesh zbavitëse ose edukative, Shërbime klubi 

shëndeti, Shërbime librarish të lëvizshme, Shërbime librarish Të lëvizshme , Shërbime 

lojrash argëtuese që funksionojnë me monedhë Ofrimi i , Shërbime lojrash të nxjerra në 

internet nga një rrjet kompjuterik, Shërbime organizimi argëtimesh, Shërbime orkestre, 

Shërbime rezervimesh me celular, Shërbime shkrimi skrenarësh, Shërbime të agjensisë së 

biletave argëtim, Shërbime të kompozimit të muzikës, Shërbime të korrespondentëve 

Lajme , Shërbime të korrespondentëve të lajmeve, Shërbime të studiove regjistruese, 

Shërbime të vendosje të ndryshme nga ato me qëllime reklamuese, Shfaqje Prodhimi i , 

Shkolla Me konvikt , Shkolla me konvikt, Shkollim, Shkrimi i teksteve, të ndryshme nga 

tekstet publicitare, Tekste Botimi i , të ndryshme nga tekstet publicitare, Tekste Shkrimi i , 

të ndryshme nga tekstet publicitare, Trajnim Praktik  demonstrim, Trajnim praktik 

demonstrim, Udhëzim Profesional  këshillim edukativ ose trajnues, Udhëzim profesional 

këshillim edukativ ose trajnues, Vendosja e subtitrave, Video-kaseta, Workshop-e 

,Zbavitje,   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;Administrim I te drejtes se autorit, Analiza kimike, Analiza 

për shfrytëzimin e fushave të naftës, Analiza sistemesh kompjuterike, Arkitekturë, 

Autenticiteti i veprave të artit, Dekor Dizenjim i brendshëm , Dizenjim Arte grafike , 

Dizenjim i arteve grafike, Dizenjim Industrial , Dizenjim Sistem kompjuterik , Dizenjim 

Veshje , Dizenjim veshjesh, Dizenjo e dekorit të brendshëm, Dizenjo industriale, Dizenjo 

paketimi, Dizenjo programesh Kompjuter , Dublikimi i programeve kompjuterike, Dhënie 

me qira e kompjuterave, Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Dhënie me qira 

Kompjutera , Eksplorim Nënujor , Eksplorim nënujor, Eksplorime Gjeologjike , 

Eksplorime gjeologjike, Eksplorime Naftë , Eksplorime për naftë, Fizikë kërkim, 

Funksionimi e faqeve kompjuterike faqeve të web-it, Gjeologjike kërkime , Hardware të 

komjuterave Këshillim në fushën e , Informacion metereologjik, Instalim i programeve 

kompjuterike, Inxhinieri, Kalibrim matje, Kerkime ligjore, Kërkim bakteriologjik, Kërkim 

Biologjik , Kërkim biologjik, Kërkim dhe zhvillim për të tjerët, Kërkim kimik, Kërkim 

mekanik, Kërkim në fushën e kozmetikës, Kërkim në fushën e mbrojtjes së mjedisit, 

Kërkim teknik, Kërkime gjeologjike, Këshillim arkitekturor, Këshillim në fushën e 
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hardëare-ve të komjuterave, Këshillim në fushën e kursimit të energjisë, Këshillim Program 

kompjuterash , Konsulence per pronesine intelektuale, Konsultim programesh 

kompjuterike, Konsultime per mbrojtjen e mjedisit, Kontroll cilësie, Konvertim i të 

dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike jo konvertim fizik, Konvertimi i të 

dhënave ose dokumenteve nga materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e 

faqeve në rrjet për të tjerët, Kursim energjie Konsultim në fushën e , Licencimi I pronesise 

intelektuale, Marrje me qira e shërbyesve të web, Mbrojtja e ambientit Kërkim në fushën e , 

Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Mirëmbajtja Krijimi dhe  faqe web-i për të tjerët, 

Pajisje kërkimi Sigurim  për internetin, Parashikim Moti , Parashikim moti, Planifikim 

urban, Programe Dhënie me qira e kompjuterit , Programe kompjuteri Duplikim i , 

Programe kompjuterike Azhornimi i , Programe kompjuterike Instalimi i , Programe 

kompjuterike Mirëmbajtja e , Programeve Azhornimi i kompjuterit , Programim 

kompjuteri, Projektim programesh kompjuterike, Projektim sistemi kompjuterik, Rigjetje e 

të dhënave kompjuterike, Sigurim i pajisjeve të kërkimit në internet, Skicim Konstruksion , 

Skicim konstruksioni, Stilim dizenjim industrial, Studim, Studime Fusha e naftës , Studime 

gjeologjike, Studime Gjeologjike , Studime Projekt teknik , Studime projektimi Teknike , 

Studime të fushave të naftës, Studime të puseve të naftës, Studime Toke , Studimi i tokës, 

Sherbime arbitrazhi, Sherbime kontrolli per pronesine intelektuale, Sherbime per ceshtj 

gjyqesore, Shërbime dizenjimi Paketimi , Shërbime kimie, Shërbime mbrojtëse Virus 

kompjuteri , Shërbime të mbrojtjes së kompjuterit nga viruset, Shërbyes Marrje me qira e 

Web , Shfrytëzimi i fushave të naftës Analiza për , Teknikë për prodhimin e shiut, Testim i 

vlefshmërisë së rrugëve të qarkullimit të automjeteve, Testim , Testim materiali, Testim 

tekstili, Të dhëna kompjuterike, Vepra të artit   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm. 

Akomodim, Azile pleqsh, Bare me ushqim, Dhënia me qira e akomodimeve të përkohshme, 

Dhënia me qira e dhomave të takimeve, Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave 

të tavolinave, qelqeve, Dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, Dhënia me qira e 

tendave, Hotele, Kafene, Kafshët Strehim i , Kantina, Katering Ushqim dhe pije , Kopshte 

fëmijësh dite çerdhe fëmijësh, Lokale, Motele, Ndërtesa Dhënia me qira e të 

transportueshmeve , Pajisje të terrenit për kampingje Ofrimi i , Pensione, Restorante, 

Restorante me vetë-shërbim, Restorante Vetë-shërbim , Rezervime Akomodim i 

përkohshëm , Rezervime akomodimi Të përkohshme , Rezervime hoteli, Rezervime në 

pensione, Sigurimi i ambjenteve të terrenit për kampingje, Strehim për kafshët, Shërbime 

baresh, Shërbime kampingjesh Pushimi  akomodim i përkohshëm, Shërbime kampingjesh 

pushimi akomodim i përkohshëm, Shtëpi Pensione , Shtëpi Për pleq , Shtëpi Turizëm , 

Shtëpi turizmi, Vende akomodimi.   

44   Shërbime mjekësore;shërbime veterinare;kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët;shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore. 

Asistencë mjekësore, Asistencë veterinare, Azile të sëmurësh dhe të varfërish, Banjo për 

qëllime higjienike Publike , Banjo publike për qëllime higjiene, Banjo turke, Banjo Turke , 

Bërje e kurorave të luleve, Bërje tatuazhesh, Dhënia me qira e instalimeve hidrosanitare, 

Dhënia me qira e pajisjeve të bujqësisë, Fidanishte bimësh, Fizioterapi, Floktore, 

Hortikultura, Infermieri mjekësore, Këshillë farmacie, Kirurgji Drurë , Kirurgji Plastike , 

Kirurgji plastike, Klinika Mjekësore , Klinika mjekësore, Kopshtari, Kujdes floku, Kujdes 

për lëndinat, Lyerje me manikyr, Masazh, Mbarështim kafshësh, Pastrim dhe krehje e 

kafshëve, Pastrim dhe krehje e kafshëve shtëpiake, Pastrim dhe krehje Kafshë , Pastrim dhe 
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krehje Kafshë shtëpiake , Plehra dhe elementë të tjerë kimikë bujqësorë Shpërndarje ajrore 

dhe sipërfaqësore e , Projektim kopshtesh, Projektim Oborri , Psikolog Shërbime të një , 

Rehabilitimi i pacientëve që kanë abuzuar me substancat, Rregullimi i luleve, Sallone 

bukurie, Sallone Bukurie , Sallone Për rregullimin e flokëve , Sanatoriume, Spitale, Spitale 

private për invlidë, pleq, etj, Shërbime aromaterapie, Shërbime bankash gjaku, Shërbime 

diellore, Shërbime farmacie për të bërë receta, Shërbime fertilizimi in vitro në kushte 

laboratorike, Shërbime grimuese, Shërbime lixhe, Shërbime mamie, Shërbime okulisti, 

Shërbime pllenimi artificial, Shërbime shëndetësore në llixha, Shërbime telemjekësore, 

Shfarosja e parazitëve për bujqësi, kopshtari dhe pylltari, Shfarosje Parazitë  për bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, Shkenca e sëmundjeve të dhëmbëve, Shkulje e barërave të këqija, 

Shpërndarje ajrore dhe sipërfaqësore e plehrave dhe elementeve të tjerë kimikë bujqësorë, 

Shtëpi konvaleshence, Shtëpi Konvaleshencë , Shtëpi Me shërbim infermierie , Shtëpi 

pushimi, Terapi fizike, Trajtim i drurëve të kalbur për t’i ruajtur ato, Trajtim sëmundjesh 

me anë të operacionit në shpinën kurrizore, Transplatim flokësh, Zbukurim kopshtesh, 

Zbukurim kopshtesh   

45   Shërbime ligjore;shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve;shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve. Agjensi dedektivësh, Agjensi martesash, Alarme zjarri, Brava, Dhënia 

me qira e fustaneve të mbrëmjeve, Dhënie me qira e veshjeve, Emra kryesore Regjistrimi i  

shërbime ligjore, Eskortim në shoqëri shoqërim i vajzave të reja, Funerale, Hapja e bravave 

të sigurisë, Hetim i prejardhjes së personave, Hetime mbi personat e zhdukur, Hetime 

Personat e zhdukur , Hetime Prejardhja e njerëzve , Inspektim bagazhi për qëllime sigurie, 

Inspektim fabrikash për qëllime sigurie, Inspektimi Bagazhi  për qëllime sigurie, Kërkime 

ligjore, Këshillim Pronësi intelektuale , Këshillim sigurie, Konsultim për pronësinë 

intelektuale, Kthim i pronësive të humbura, Kujdestari për fëmijët, Kujdestari për kafshët, 

Kujdestari shtëpije, Liçensimi i programeve kompjuterike shërbime ligjore, Liçensimi i 

pronësisë intelektuale, Llogaritje horoskopi, Manaxhime të së drejtës së autorit, Manazhim 

E drejta e autorit , Marrja me qira e alarmeve të zjarrit, Marrja me qira e fikësve të zjarrit, 

Meditim, Monitorimi i alarmeve të sigurisë dhe të vjedhësve, Organizimi i takimeve fetare, 

Programe kompjuterike Liçensimi i  shërbime legale, Pronësi intelektuale Liçensa e , 

Qëllime mbrojtëse Inspektimi i fabrikave, Regjistrimi i emrave kryesorë shërbime ligjore, 

Roje, Roje nate, Roje Nate , Ruajtje me roja Personale , Ruajtje me roja personale, Sigurie 

këshillim , Sipërmarrje, Shërbime agjensish adoptuese, Shërbime arbitrazhi, Shërbime 

gjyqësore, Shërbime krematoriumi, Shërbime për njohjen e çifteve, Shërbime të vëzhgimit 

të pronësisë intelektuale, Shoqërim i vajzave të reja, Shuarësa zjarresh, Shuarje e zjarreve.   

 

 

 

(111)  20903 

(151)  14/09/2017 

(181)  04/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/222 

(732)  Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, , DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

(540)  Crunchips 
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Prishtinë 

 
 

(511) 29 Prerje te holla (rriska) patateje (Potato Crisps) 

   

 

 

 

(111)  21143 

(151)  11/10/2017 

(181)  01/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/620 

(591)  vjollcë, bardhë 

(300)  2654950  04/03/2013  GB 

(732)  Dentons Group (a Swiss Verein) 

Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Gjëra të shtypura, posaqërisht publikime të shtypura në formë të broshurave, 

udhëzimeve, librave, libërthave, gazetave, raporteve dhe instrukcioneve të shtypura si dhe 

material mësimdhënjeje i cili nuk përfshsinë aparate dhe material kancelarie; të gjitha 

produktet e cekura më lartë lidhen me gjërat juridike, pyetjet, afarizmin dhe sherbimet   

41   Organizimi dhe realizimi i seminareve dhe konferencave në lëminë e çështjeve 

juridike, probleme, sherbime dhe afarizëm; shkollim dhe sherbime edukimi, posaqërisht orë 

mësimi në lëminë e çështjeve juridike, problemeve, afarizëm dhe sherbime; pregatitja e 

raporteve në lëminë e drejtësisë, çështjeve dhe sherbimeve; dhe ofrimi i sherbimeve 

këshilluese në lidhje me sherbimet e cekura më lartë   

44   Sherbime juridike; sherbime hulumtimi nga lëmia e drejtësisë; ofrimi i informata që 

kanë të bëjnë me çështje drejtësije; publikimi i informatave nga lëmia e drejtësisë; ofrimi i 

keshillave juridike; sherbime konsulente nga lëmia e drejtësisë; sherbime juridike të cilat 

lidhen me afarizëm; sherbime të mbështetjes juridike; sherbime hulumtimi të të dhënave 

publike; pregatitja e reporteve nga lëmia e drejtësisë; sherbime të agjencisë për patenta dhe 

marka tregëtare; sherbime themelimi dhe regjistrimi të kompanive; sigurimi i informatave 

edukuese nga lëmia e çështjeve juridike, çështje-pyetje, sherbime dhe afarizëm; dhe 

sigurimi i informatave, sherbime konsulente dhe këshillimi të cilat lidhen me sherbimet e 

cekura më lartë   

 

 

 

(111)  21149 

(151)  11/10/2017 

(181)  03/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/647 

(540)   
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(591)  Ngjyrë zi, kuqe, bardhë 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoholike përveç birrës   

 

 

 

(111)  21150 

(151)  11/10/2017 

(181)  03/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/648 

(591)  Ngjyrë zi, kuqe, bardhë- 

(732)  BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë KK 

Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoholike përveç birrës   
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(111)  21151 

(151)  11/10/2017 

(181)  03/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/650 

(591)  Ngjyrë zi, kuqe, bardhë- 

(732)  BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë KK 

Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomiricë , Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoholike përveç birrës   

 

 

 

(111)  21448 

(151)  01/11/2017 

(181)  04/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/652 

(591)  Kuq, Bardh 

(732)  SADAT Ltd Bulgaria, Plovdiv “Vasil 

Levski” str 168, BulStat , BG 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   
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16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjila që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera.   

 

 

 

(111)  21445 

(151)  01/11/2017 

(181)  04/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/653 

(732)  SADAT Ltd Bulgaria, Plovdiv “Vasil 

Levski” str 168, BulStat , BG 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  OMAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

 

 

 

(111)  21442 

(151)  01/11/2017 

(181)  04/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/656 

(591)  Kuqe 

(732)  SADAT Ltd Bulgaria, Plovdiv “Vasil 

Levski” str 168, BulStat , BG 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   
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(111)  21444 

(151)  01/11/2017 

(181)  04/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/657 

(591)  Kuq 

(732)  SADAT Ltd Bulgaria, Plovdiv “Vasil 

Levski” str 168, BulStat , BG 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjila që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera.   

 

 

 

(111)  21446 

(151)  01/11/2017 

(181)  04/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/658 

(732)  SADAT Ltd Bulgaria, Plovdiv “Vasil 

Levski” str 168, BulStat , BG 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  ROYAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 
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kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjila që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera.   

 

 

 

(111)  21255 

(151)  18/10/2017 

(181)  28/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/860 

(732)  Meridian Corporation L.L.C. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale pn. 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  MERIDIAN EXPRESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjencione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime 

fotokopjuese; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; 

marketing. Grumbullimi, me qëllim të shërbimit të mirë ndaj konsumatorëve, shumë-

llojshmëri të produkteve (duke mos e përfshirë transportin), për tua bërë të mundshme 

konsumatorëve që në mënyrë shumë të përshtatshme ti shohin, për ti vlerësuar produktet 

dhe ti blejnë ato; shërbime të cilat përfshijnë: rejistrimin, shërbime transkriptimi, përbërjen, 

përpilimin apo sistemimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, si dhe përpilimin e të 

dhënave matematikore ose statistikore;shërbimet e agjencive të reklamimit dhe shërbime të 

tilla si shpërndarjen e prospekteve, drejtpërdrejt ose nëpërmjet postës, apo shpërndarja e 

mostrave.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave;aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   
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(111)  20905 

(151)  14/09/2017 

(181)  17/10/2023 

(210)  KS/M/ 2013/997 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e bardhë, e kaltër- 

(732)  McRobin D.O.O.  ul.Leningradska 

br.6, Gostivar, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.  Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kokoshka, flipse, prodhime kërcëlluese nga drithëra si kafjall (snack) ushqim   

 

 

 

(111)  20747 

(151)  14/08/2017 

(181)  04/12/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1174 

(732)  GITI TIRE PTE. LTD. 9 OXLEY 

RISE ,#01-02, THE OXLEY, SG 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ENDURO 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  20902 

(151)  14/09/2017 

(181)  18/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/224 

(300)  302013006517.4/07  19/09/2013  DE 

(732)  KAESER KOMPRESSOREN SE  

Carl-Kaeser-Str. 26 

96450 Coburg Germany, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 7   : Makina dhe pajisje mekanike për prodhimin e ajrit te komprimuar, vakumit dhe 

çarkullimit te ajrit,te cilët i përkasin klases se  07 ; kompresor (makina), përfshirë këtu 

piston me kompresion dhe kompresor bulon; ventilator për kompresion, eliminimi dhe 

bartja e gazërave; makina për fryerje, shakull; makina për thithjën e ajrit; vakum pompa ne 

funkcion te makinave ; pjesë për produktet e lartë permendura, (te cilat i përkasin klases se  

07), përfshirë këtu dhe qendrat e njesive te bulon kompresorëve ose njësi qendrore te 

pistoneve te kompresorit; makina ajri; transportues pneumatik; kompresor makinash; 

motorët kompresor; pompa kompresor; enë për komprimimin e ajrit te cilat janë pjesë 

makinash; rezervuare nen presion te cilat janë pjesë makinash; pompa për makina, motorike 

ose pajisjeve; turbine, përpos për automjete tokësore , vegla makinash; vegla pneumatike; 

filtra te cilët janë pjesë makinash, motorësh ose pajisjesh; filtra për ajër për motor dhe /ose 

kompresorë; konvertuesit katalitik për absorbimin e avullit te hidrokarbureve  (shendrruesit  

katalitik ne  gaz);  thithësit aktiv te  thëngjilit  dhe konvertuesit katalitik , te cilët janë pjesë 

makinash; filtra nga thëngjili aktiv për përdorim ne sistemet e komprimimit te ajrit , te cilët 

janë pjesë makinash; Filtra nen presion te lartë te cilët janë pjesë makinash; separatorë -

ndarës te kondenzatit te cilët janë pjesë makinash; pastrues automatik; pajisje për ftohje, të 

cilët i përkasin klases se 07 ; ftohës motoresh, kompresorë ose ventilues; kondenzatorë ne 

ajër; instalacione për kondenzim;  mbajtëset te cilat janë pjesë makinash; separatorë-ndarës 

vaji te cilët janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe mushama( de- Oilers) për ndarjën   e 

vajit dhe ajërit; pjesë për kompresorë dhe makina; pjesë për kalldaja me motor; kanjelë te 

cilat janë pjesë makinash ose motoresh; mbyllësit te cilët janë pjesë makinash; Sisteme 

Kryesore  për mbushjën e ajërit të komprimuar (pajisje kontrolluese për rregullimin e ajërit 

të komprimuar, te cilët janë pjesë të makinave); Rezervoare pë ajrin e komprimuar, te cilët 

janë pjesë makinash; rregullatorë të cilët janë pjesë makinash; rregullatorë te shpejtësive 

për makina dhe motror;  rregullatorë të shtypjës, të cilët janë pjesë makinash; piston të cilet 

janë pjesë makinash, duke përfshirë edhe pistonët me presion; piston për zvogëlimin e 

shtypjës te cilët janë pjesë makinash;  Kontrolluesit pneumatic për makina dhe motor;  

motor, përpos motorëve për automjete tokësore;  elektromotor, përpos për automjete 

tokësore; gjeneratorë te energjisë elektrike; Shtëpiza  për makina; mbajtëse për makina; 

baza pë mbajtjën e makinave; tavolina për makina; kontaktuese dhe rripa levizës, përpos 

për automjete tokësore; kuti të ndrruesit te shpejtësive, përpos për automjete tokësore; 

kushineta cilindrike; lidhëse boshti te cilat janë makina; shufër  për ndezje me dorë të 

motorit si pjesë makinash; bosht me gunga; rrota për makina; bosht për makina ;  

membrana pompe; Kompresor; turbo kompresor; ventilator për motor ; pajisje kunder 

ndotjës për motor dhe /ose kompresor,  të cilët janë pjesë makinash dhe motoresh;  

shëndrruesit e ngrohjës te cilë janë pjesë makinash ; pjesë për te gjitha produktet e cekura , 

te cilat i përkasin klases se  07; pajisje për kontrollimin dhe rregullimin e kompresorit, 

ventilatorit ose vakum pompes ; aparate dhe pajisje për kontrollimin e makinave   

9   Pajisje elektrike  dhe /ose elektronike kontrolluese dhe rregulluese  per 

kompresorë,ajërfryrese, vakum pompa, ose pajisje për pastrimin e ajrit dhe aparate për 

pastrimin e ajrit;  Aparate dhe pajisje elektrike ose elektronike  për kontrollimin e procesit 

të dhe kontrollimin e makinave; pajisje elektrike ose elektronike për kontrollimin nga 

largësia  te proceseve industriale; pajisje rregullative elektrike ose elektronike  për 

kompresorë, ajërfryrese dhe/ose vakum pompave, te cilat i përkasin klases 09; 

 Pajisje kontrolluese elektrike ose elektronike  për kompresor, ajërfryese dhe ose vakum 

pompave, te cilat i perkasin klases 09; pajisje kontrolluese për rregullimin e ajrit te 
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komprimuar i cili sherben si  system kryesorë per mbushjen e ajrit te komprimuar, te cilet i 

perkasin klases  09; Komponente dhe njesi elektrike  dhe elektronike , te cilat i perkasin 

klases 09; qarku i integruar;  komponente dhe njesi  elektronike dhe /ose optoelektronik te 

cilat i perkasin klases  09; aparate dhe instrumente per prodhimin e rrymes se 

dobët,përkatesisht per telekomunikim, inzhinjering te frekuencionit te lartë, inzhinjering  

matjes dhe teknikes se  kontrollit ; aparate dhe instrumente  per fuqinë elektroenergjetike , 

perkatesisht për percelljen , transformimin, magazinimin, rregullimin dhe kontrollim; 

pajisje matëse,  ndrpreres automatikë me kohëmates, peshore automatike;  pajisje dhe 

aparate për perpunimin e te dhenave, duke perfshirë dhe pajisjet per mbledhjen e te 

dhenave  dhe aparate per mbledhjen e te dhenave; programe kompjuterike te xhiruar ne  

bartesit e te dhenave  dhe/ose ne memorje per magazinimin e te dhenave; llogarites dhe 

instalacione  te cilat perbehen  ne terësi ose kryesisht nga te njejtat; pajisje dalëse 

kompjuterike, duke perfshirë shtypësit, rekorderë, ploterë, terminale, ekrane, ekrane tjera 

vizuele dhe njesitë brithe; aparate dhe pajisje per bartjen e te dhenave, duke perfshirë 

instalacionet te cilat perbehen ne teresi ose kryesisht nga te njejtat; memorje për 

magazinimin e te dhenave, perkatesisht  disketes , hard disqet magnetike dhe shiritat 

magnetik, memorje  me vrima magnetike, SSD memorje, kasetofona,  disqe optike dhe/ose 

mekanike te koduara per magazinimin e te dhenave  dhe sisteme per magazinimin e te 

dhenave ne shirita; Aparate dhe pajisje elektrike dhe elektronike  te cilët i përkasin klases 

09 ; sensor per fitimin e madhësisë fizike, te cilët i përkasin klases 09 ; pajisje per 

xhirim,transmetim dhe reprodukim te zërit ,  fotografisë dhe te dhenave; pjesë për te gjitha 

produktete e lartë përmendura ,te cilat i perkasin klase 09    

11   Pajisje kontrolluese dhe rregullative  të aparateve   për pastrimin e ajrit dhe pajisje për 

pastrimin e ajrit   

 

 

 

(111)  21249 

(151)  18/10/2017 

(181)  07/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/417 

(591)   Gjelbër e qelë; gjelbër e mbylltë; 

vjollcë, zezë- 

(732)  “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(740)  Ilir Zejna Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë 

çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, 

preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 
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të freskëta, thjerrëza, të freskëta     

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  21250 

(151)  18/10/2017 

(181)  07/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/418 

(591)  E portokalltë, e verdhë, gjelbër e qelë; 

gjelbër e mbylltë; kafe; zezë- 

(732)  “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(740)  “Lira” Shpk  Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije 

kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate bimore për përdorim si zëvendësues 

kafeje, produkte kakaoje   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës 

dhe distilim, manaferra, fruta të freskëta, thjerrëza, të freskëta     

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  21251 

(151)  18/10/2017 

(181)  07/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/419 

(591)  Gjelber e qelë; Gjelber e mbylltë; 

kafe; kaltër, zezë- 

(732)  “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(740)  Ilir Zejna Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë 

çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, 
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preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta     

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  21252 

(151)  18/10/2017 

(181)  07/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/420 

(591)  Vjollcë e qelë, vjollcë e mbyllët, 

gjelbër e qelë; gjelbër e mbylltë; e kuqe e 

qelë, e kuqe e mbylltë, kaltër, verdhë, zezë,- 

(732)  Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(740)  Ilir Zejna Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë 

çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, 

preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta     

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  21253 

(151)  18/10/2017 

(181)  07/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/421 

(300)  302013006512.3/07  19/09/2013  DE 

(732)  Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(740)  “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 

 
 

(540)  LIRA BRAND 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 
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produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë 

çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, 

preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta     

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  21254 

(151)  18/10/2017 

(181)  07/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/422 

(732)  Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(740)  Ilir Zejna Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 

 
 

(540)  LIRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; 

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); tuba të fortë jo metalikë për 

ndërtim; sere (asphalt), katran dhe bitumen; ndërtime të transportueshme jo metalike; 

monumentet, jo prej metali   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm   
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(111)  20893 

(151)  13/09/2017 

(181)  03/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/534 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited  

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  AIR WICK ESSENTIAL OILS 

INFUSION 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   preparate për parfumimin e ajrit; difuzor nga kallami, potpure, vaj eterik, tamjan, 

kupa nga tamjani, shkopinjë nga tamjani, qese me tamjan, sprej nga tamjani, sprej për 

parfumimin e hapësirave; preparate për parfymimin ose aromatizimin e ajrit   

4   qirinjë; qirinjë aromatizues ose qirinjë  me erë   

5   preparate për freskimin e ajrit; preparate për pastrimin e ajrit; freskues për hapësira; 

dezodoranse të cilët nuk janë për përdorim personal; preparate për neutralizimin e erërave 

të pa këndëshme; preparate për neutralizimin e aromave të pa këndshëme për përdorim në 

çilima-tepihë, tekstile dhe ajr   

11   aparate dhe instrumente, të gjitha për parfumim, pastrim ose freskimin e ajrit; njësi për 

dezodorim  dhe difuzor për aromatizues dhome; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e 

cekura   

 

 

 

(111)  20895 

(151)  13/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/535 

(732)  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer 

Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  COBAS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike, biokimike dhe biologjike dhe reagentë që përdoren në industri 

dhe shkencë; agjentë për diagnostifikimin in-vitro; tretësira dhe reagentë për kontrollimin 

me saktësi të rezultateve të testeve, për kontrollimin e funksionimit të aparateve dhe 

instrumenteve dhe për kalibrimin e aparateve dhe instrumenteve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinarike; reagent, tretësira, shirit testi dhe agjentët e 

diagnozës in-vitro për përdorime medicinae dhe veterinarike   

9   Aparate dhe instrumente shkencore; aparate laboratorike dhe instrumente për përdorim 

në hulumtim, shkencë dhe industry përfshirë pjesët ndihmëse të tyre; instrumente 

laboratorike për qëllime të përdorimit të diagnostifikimit medicinal; bombola për pajisje 

laboratorike; softver kompjuterik dhe harver kompjuterik për qëllime medicinale, 

veterinarike dhe diagnostike   

10   Instrumente dhe aparate për përdorim në kirurgji, mjeksi dhe veterinari; aparate dhe 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

121 

 

instrumente medicinale për përdorim medicinal dhe diagnostifikues; aparate testimi për 

diagnostifikimin in-vitro për përdorime në mjeksi   

 

 

 

(111)  20896 

(151)  13/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/536 

(732)  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer 

Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  VENTANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike, biokimike dhe biologjike dhe reagentë që përdoren në hulumtim, 

industri dhe shkencë në lëminë e histologjisë dhe patologjisë   

5   Produkte kimike, biokimike dhe biologjike dhe reagent për përdorim farmaceutikë, 

medicinal dhe diagnostifikues në lëminë e histologjisë dhe patologjisë   

9   Instrumente klinike dhe të laboratorëve patologjikë; aparate procesuese dhe instrumente 

për analizimin e mostrave në lëminë e histologjisë dhe patologjisë; aparate ngjyrosëse 

rrëshqitëse automatike për analizimin e mostrave të indeve rrëshqitëse për hulumtim dhe 

përdorim shkencorë në lëminë e histologjisë dhe patologjisë; softver kompjuterik për 

përdorim në lëminë e histologjisë dhe patologjisë   

10   Aparate procesuese medicinale dhe instrumente për analizimin e mostrave në lëminë e 

histologjisë dhe patologjisë; aparate ngjyrosëse rrëshqitëse automatike për analizimin e 

mostrave të indeve rrëshqitëse për përdorim në diagnostifikim; instrumente medicinale që 

përdorin imazhet digjitale të indeve biologjike për përdorim në lidhje me patologjinë   

 

 

 

(111)  20899 

(151)  13/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/537 

(732)  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer 

Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  LIGHTCYLER 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim në industri dhe shkencë, në vecanti reagent dhe 

agjentë diagnostifikues për qëllime hulumtimi; tretësira kontrolli dhe reagent kontrolli për 

përdorim në aparate shkencore dhe instrumente; të gjitha poashtu në formë të kompletit të 

veglave   

5   Reagentë dhe agjentë diagnostifikues in-vitro për qëllime medicinale; tretësira kontrolli 

dhe reagent kontrolli për përdorim në aparate medicinale dhe instrumente; të gjitha në 
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formë të kompletit të veglave   

9   Aparate shkencore dhe instrumente; aparate laboratorike për qëllime hulumtimi; 

bombolë për marrjen lartë, trajtimin, dozimin dhe klasifikimin e bombolave, tubave të 

kapilarëve, bobinave, kontrollimin e tretësirave, pipeta, amortizaotrë dhe reagent; artikuj të 

disponueshëm për instrumentet laboratorike, kryesisht tubat e kapilarëve, bobina, pipeta 

dhe konteiner; takëm kryesisht me përmbajtje të aparateve laboratorike dhe pjesëve të tyre, 

të gjitha për tu përdorur me reagent dhe tretësirë kontrolluese; softver kompjuterik dhe 

hardver kompjuterik, programe kompjuterike për përdorim në aparetet për qëllime 

medicinale   

10   Aparate dhe instrumente për përdorim medicinal; aparate për hulumtime mjeksore; 

artikuj të qasshem për aparate medicinale, kryesisht tubat kapilare, bobina, pipeta dhe 

konteiner; takëme kryesisht me përbërje të aparateve medicinale dhe pjesëve të tyre, të 

gjitha për përdorim me reagent dhe tretësirat e kontrollit   

 

 

 

(111)  20898 

(151)  13/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/538 

(732)  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer 

Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  REFLOTRON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    

Produkte dhe shërbime: “In-vitro diagnostifikues për qëllime medicinale; rrip testi për 

qëllime diagnostifikuese; reagent për qëllime diagnostifikuese   

10   Aparate medicinale dhe instrumente si dhe pjesët për to; aparate për kryerjen e in-vitro 

testeve të diagnostifikimit për qëllime medicinale dhe veterinarike dhe pjestë për to   

 

 

 

(111)  20890 

(151)  13/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/539 

(732)  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer 

Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  COAGUCHEK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   In-vitro diagnostifikues për qëllime medicinale; rrip testi për qëllime 

diagnostifikuese; reagent për qëllime diagnostifikuese   

10   Aparate medicinale dhe instrumente si dhe pjesët për to; aparate për kryerjen e in-vitro 
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testeve të diagnostifikimit për qëllime medicinale dhe veterinarike dhe pjestë për to   

 

 

 

(111)  20891 

(151)  13/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/540 

(732)  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer 

Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  TAQMAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte kimike, biokimike dhe biologjike dhe reagentë për përdorim medicinal 

dhe në veterinari   

10   Aparate medicinale dhe veterinarike për qëllime të diagnostifikimit   

 

 

 

(111)  20866 

(151)  07/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/541 

(732)  Roche Diabetes Care GmbH 

Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ACCU - CHEK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarike; in-vitro diagnostifikues për qëllime 

medicinale; rripa testi për zbulimin e glukozës në gjakë   

10   Instrumente medicinale dhe kirurgjike, pajisje dhe parate përfshirë pjesët shtesë të 

përfshira në këtë klasë; meter për matjen e glukozës në gjak [ërfshirë pjesët shtesë të 

përfshira në këtë klasë; pajisje bisturi dhe bistur për qëllime medicinale; pompa insulin dhe 

komplet infuzione përfshirë pjesët shtesë të përfshira në këtë klasë   

 

 

 

(111)  20865 

(151)  07/09/2017 

(181)  04/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/542 

(732)  OBESITY RESEARCH INSTITUTE, 

LLC Of 17185 Via Barranca del Zorro, 

Rancho Santa Fe,CA 92067, US 

(540)  LIPOZENE 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(511) 5   Shtojca ushqimore   

 

 

 

(111)  20864 

(151)  07/09/2017 

(181)  05/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/543 

(591)  e kuqe e errët (Bordeaux),     

 e portokalltë 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  20867 

(151)  07/09/2017 

(181)  05/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/544 

(300)  302014021390.7  21/01/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co.KG   Rötelstraße  74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; të konservuara, të ngrira, fruta të thata 

të ziera dhe perime, xhelatinë, reçel, komposto   

30   Drithëra (të përpunuara); miell dhe përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë; shufër 

çokollate,  produktet e çokollatës, shufra të drithërave, drithëra dhe produkte të drithërave; 

drithëra te kombinuara, produktet nga drithërat e kombinuara   

31   Drithëra dhe agrikulturë, hortikulturë dhe produkte te pylltarisë që nuk përfshihet në 

klasat e tjera; fruta dhe perime të freskëta; fara; malt   
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(111)  20868 

(151)  07/09/2017 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/545 

(591)  e verdhë, e kuqe- 

(732)  ARCOR S.A.I.C. Av. Fulvio Pagani 

487, Arroyito, Province of Cordoba, AR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   çokollata, pasta të mbushura me një shtresë të ëmbël (alfajor) dhe vafer   

 

 

 

(111)  20871 

(151)  08/09/2017 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/546 

(591)  e kuqe, e bardhë- 

(300)  86/140,417  11/12/2013  US 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për përkujdesje orale; preparatet kozmetike për përkujdesje orale; 

produktet orale; pasta dhëmbësh; lëng për shpëlarjen e gojës; lëng dentar për shpëlarjen e 

gojës; pastat e dhëmbëve ; dhëmbë - preparatet për zbardhjen   

5   Preparatet mjekësore për përkujdesje orale; ilaçe për qëllime dentare, produktet 

mjekësore për përkujdesje orale; pasta dhëmbësh mjekësore; lëng mjekësorë për shpëlarjen 

e gojës; shpërlarësit mjekësorë të gojës; lëng dentar mjekësor për shpëlarjen e gojës; 

sistemi profesional i zbardhësve të dhëmbëve i përbërë nga preparatet zbardhuese, shiringa 

dhe këllëf për gojë; para- mbushës dental për këllëf për aplikim të kompozimeve në 

dhëmbë;  llak dentar   

10   Aparate dhe instrumente dentare; aparate për kujdesin e dhëmbëve, mishrave  të 

dhëmbëve dhe gojës, laps aplikativ me kartrigje para-mbushjes se dhëmbëve me preparate 

zbardhëse; shiringa për aplikim dental të preparateve    
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21   Preparatet për përkujdesje orale; furçë dhëmbësh;  furça dhëmbësh elektrike; pe për 

pastrimin e dhëmbëve; pastrues ndërdhëmbësh; vegla të furçave dentare   

 

 

 

(111)  20869 

(151)  07/09/2017 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/547 

(732)  Hahn + Kolb Werkzeuge GmbH 

Schlieffenstrasse 40 ,71636 

LUDWIGSBURG , DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  AUTOSTAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Varëse të rregullueshme për mjetet dhe pajisjet, në veçanti balancuesit me sustë 

dhe balancuesit me zero gravitet, që të dyja të drejtueshme në mënyrë mekanike dhe me anë 

të energjisë   

 

 

 

(111)  20904 

(151)  14/09/2017 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/549 

(732)  FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

(740)  Isak Xhemaili Sezair Surroi Nr. 37 A, 

20.000, Prizren 

 
 

(540)  HEXOFAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit    

 

 

 

(111)  20906 

(151)  14/09/2017 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/550 

(732)  FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

(740)  Isak Xhemaili Sezair Surroi Nr. 37 A, 

20.000, Prizren 

 

(540)  DIPRAX 
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(511) 5    

 Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për përdorim 

mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për mbushjen e 

dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit  

   

 

 

 

(111)  20686 

(151)  05/07/2017 

(181)  17/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/659 

(591)  E verdhë; e zezë 

(732)  “FITORJA” SHPK, Rr. “Driton 

Islami”, Ferizaj, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe 

ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje; disa 

vajra dhe graso të veçanta industriale (referoju Listës Alfabetike të Mallrave). Aditivë, 

jokimikë, për karburant motori; Benzinë; Ceresinë; Eter (Naftë —); Eter petroleum; Gaz 

për ndriçim; Gazolinë; Lubrifikant; Oleinë; Petrol; Preparate për heqjen e pluhurit; Vaj 

diesel; Vaj gazi; Vaj i djegshëm; Vaj industrial; Vaj karburanti; Vaj lubrifikues; Vaj 

luledielli për qëllime industrial; Vaj motori; Vaj per lageshti; Vaj për ruajtje në ndërtim; 

Vajgur; Xhelatinë petroleumi për qëllime industrial; Deponi derivatesh   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; ndërtime të 

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba prej metali 

të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në 

klasa të tjera; minerale;  Ndërtime çeliku; Instalime ajri të kondicionuar (Tubacione metali 

për ventilim dhe —); Material prej teli; Materiale ndërtimi prej metali; Materiale ndërtimi 

refraktare prej metali; Materiale përforcimi, prej metali, për beton; Materiale përforcimi 

prej metali për ndërtim; Mbajtëse metali për trajtimin e ngarkesave; Mbrojtëse metali për 

konstruksion dhe ndërtim; Mbulesa çatish prej metali; Mbyllje prej metali për betone; 

Ndërtime prej metali; Paleta transportimi prej metali; Panele ndërtimi prej metali; Pllaka 

lidhjeje; Prodhime hekuri për dritare; Prodhime hekuri për dyer;  Profile hekuri; Skelete 

prej metali për ndërtim; Rrjeta teli prej metali; Shtylla prej metali për ndërtime; Tel hekuri; 

Tela çeliku; Tel prej metali të zakonshëm; Tel i djegur;  Tel i zinkuar; Rrjetë e zinkuar; 
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Gozhda;  Çisterna prej metali;  Zinxhirë prej metali; Material i metalurgjise se zezë   

7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh; pjesë 

motorike (të të gjitha llojeve); mjete dhe aparate pastruese elektrike; Aparate ruajtjeje 

karburanti; Buldozer; Centrifuga [makineri]; Eskavatorë; Gurë bluarës; Koka shpuese 

[pjesë makinerish]; Makineri goditëse; Makineri gozhdimi; Makineri mulliri; Makineri për 

bërje bitumi; Makineri për lëvizje dherash; Makineri për pastrimin e mineralit nga balta; 

Makineri për përpunim druri; Makineri për përpunim metali; Makineri përpunimi guri; 

Makineri sitjeje; Makineri shpimi; Makineri trajtimi xeherorësh; Makineri zdruguese; 

Makineri zifti   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi; thikë për hapje zarfash; dublikatorë; 

fletë plastike, thasë dhe qese për mbështjellje dhe paketim   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali; material gome për 

rimbushje rrotash; materiale për mbushje prej gome ose plastike; barriera qarkulluese 

kundër ndotjes; Kartona të trashë asbesti; Lesh mineral izolues; Letër izoluese; Materiale 

izoluese; Suva izoluese   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali; lëndë druri 

gjysmë të përpunuara (për shembull, binarë, dërrasa, panele); rimeso; xham ndërtimi (për 

shembull, pllaka dyshemeje, pllaka xhami); kokrriza xhami për etikimin e rrugëve; kuti 

poste prej guri; Beton; Beton (Kallëpe, jo prej metali për derdhje); Dërrasa [dru për 

ndërtim]; Dërrasa për shtrim parketesh; Direkë [shtiza], jo prej metali; Dru i modelueshëm; 

Dyer, jo prej metali *; Dyer të palosshme, jo prej metali; Dysheme, jo prej metali; Elemente 

ndërtimi prej betoni; Elementë dekorativë, jo prej metali, për ndërtim; Furra (Çimento për 

—); Gëlqere; Gips; Granit; Gur; Gur ndërtimi; Gur artificial; Gurë gëlqerorë; Kuarc ; 

Katran; Konstruksione, jo prej metali; Letër ndërtimi; Lëndë druri; Lëndë druri, gjysëm të 

përpunuara; Lëndë druri ndërtimil; Llaç asbesti; Llaç për ndërtim; Material për shtrim 

rruge; Material shtrimi asfalti; Materiale përforcuese, jo prej metali, për ndërtim; Materiale 

zjarrduruese; Materiale zjarrduruese ndërtimi, jo prej metali;  

Xunkth, për ndërtim; Xhade e asfaltuar; Xham alabaster; Xham ndërtimi; Xham sigurimi; 

Xhama dritaresh, për ndërtim; Xhama dritaresh, përveç xhamave për dritare automjetesh; 

Zift; Zhavorr   

25   Veshje, këpucë, kapele. Dorashka; Kësula koke; Uniforma   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre;  ndihmojnë në 

operimin apo menaxhimin e një sipërmarrje biznesi, ose  ndihmojnë në menaxhimin e 

çështjeve apo funksioneve të biznesit të një sipërmarrjeje industriale ose komerciale, si dhe 

shërbime të ofruara nga agjensi reklamash që kryesisht marrin përsipër komunikimin me 

publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes lidhur me të gjitha llojet e 
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mallrave dhe të shërbimeve; bashkimi, për përfitim të të tjerëve, i një morie mallrash 

(përjashtuar transportin përkatës) duke ju dhënë mundësi klientëve t’i shohin dhe blejnë 

mallrat në mënyrë të përshtatshme; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqane të 

shitjes me pakicë, magazine të shitjes me shumicë, nëpërmjet porositjes me postë nga 

katalogjet ose me anë të mjeteve të medias elektronike, për shembull, nëpërmjet faqeve në 

web ose programeve të shitjes në television; Shitje me pakicë dhe shumicë te produkteve; 

shërbime që përmbahen nga regjistrimi, transkriptimi, përbërja, përgatitja ose sistemimi i 

komunikimeve dhe regjistrimeve të shkruara dhe gjithashtu përpilimi i të dhënave 

matematikore ose statistikore; shërbimet e agjensive të reklamave dhe shërbime si 

shpërndarja e prospekteve drejtpërdrejt ose me postë, ose shpërndarja e mostrave. 

Reklamimit përsa i përket shërbimeve të tjera si ato që kanë të bëjnë me kreditë bankare ose 

reklamimi me anë të radios. shërbime profesionale që sigurojnë ndihmë të drejtpërdrejtë në 

operimin ose funksionimet e një sipërmarrjeje tregtare; kërkime dhe vlerësime biznesi ; 

shërbime të përpunimit të të dhënave dhe të administrimit të dosjeve kompjuterike; 

shërbime që lidhen me reklamimin e sipërmarrjeve të transportit si shpërndarja e 

prospekteve ose reklamimin në radio; Agjensi punësimi; Agjensi reklamash; Agjensi të 

informacioni tregtar; Agjensi import-eksporti;  Analiza kosto-çmim; Asistencë menaxhim 

biznesi; Asistencë për menaxhimin tregtar ose industrial; Auditim; Informacion dhe 

këshilla tregtare për konsumatorët [dyqani i këshillës së konsumatorit; Informacion 

statistikor; Kërkim marketing; Konsulencë menaxhim biznesi; Konsulencë menaxhim 

personeli; Konsulencë menaxhim personeli; Konsultencë (Profesionale biznesi —); 

Marrëdhënie me publikun; Mbajtje llogarish; Menaxhim biznesi për hotele; Organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; Parashikime ekonomike; Përgatitje 

rrogash; Përgatitje taksash; Përpilim i statistikave; Përpunim administrativ i kërkesave të 

blerjes; Prezantime të mallrave në median komunikuese, për qëllime shitjeje; Promocion 

shitjesh për të tjerët; Reklamim në ambjente të jashtme; Rekrutim personeli; Riprodhim 

dokumentash; Sondazhe opinionesh; Shërbime për qëllime reklamash; Vlerësime biznesi; 

Sherime te kontollit teknik te automjeteve; kontrolla  te cisternave te derivative te naftes; 

Deponi derivatesh; Terminal i mallrave; Zyra e mbrendshme doganore; Import me pakicë 

dhe shumicë dhe shitje te mallrave   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme; 

shërbime lidhur me çështjet financiare dhe monetare përfshijnë si më poshtë: shërbime të të 

gjitha organeve bankare ose të institucioneve të lidhura me to si komisionerët e këmbimit 

ose shërbime të likuidimit; shërbime të institucioneve të kreditit përveç bankave si shoqëri 

koperuese të kreditit, kompani financiare individuale, kreditorë, etj.; shërbime të “trusteve 

të investimeve” të kompanive aksionare; shërbime të agjentëve financiarë lidhur me 

aksione dhe prona; shërbime të lidhura me çështje monetare të garantuara nga 

administratorët; shërbime të ofruara në lidhje me lëshimin e çeqeve të ushëtimit dhe të 

letrave të kreditit; shërbime të administratorëve të ndërtimeve të pronave të patundshme, 

d.m.th., shërbime të dhënies me qira ose të vlerësimit ose financimit; shërbime që trajtojnë 

sigurimet si shërbimet e ofruara nga agjentët ose komisionerët e angazhuar në siguracione, 

shërbime të ofruara për t’u siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të siguracioneve; shërbime 

lidhur me çështjet monetare ose financiare dhe shërbime që kanë të bëjnë me siguracionin; 

shërbime qiraje për pasuri të patundshme si shtëpi, apartamente, etj., për përdorim të 

përhershëm; vlerësime financiare dhe fiskale; shërbime lidhur me lëshimin e çeqeve të 

udhëtimit ose letrave të kreditit nga komisionerët ose agjentët e udhëtimit; shërbime lidhur 
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me siguracionet (tregtare, ndaj zjarrit ose për jetën) gjatë transportimit të njerëzve ose 

mallrave;  Agjensi të pasurive të paluajtshme; Dhënie me qira e apartamenteve; Investime 

kapitali; Mbledhje fondesh për bamirësi; Menaxhim financiar; Menaxhim i apartamenteve 

shtëpi; Menaxhim i pasurive të paluajtshme; Ofrimi i sigurimit për jetën; Regjistrim në 

siguracione; Veprime bankare; Veprime bankare hipoteke; Dhënia me qira e makinerive; 

Dhënia me qira e pajisjeve të ndërtimit; Ndertim i lartë dhe i Ulët; Shembje e ndërtesave; 

Shërbime të nxjerrjes së gurëve; Magazinim  dhe paketim mallrash; Ngarkim-shkarkim;    

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi; shërbime lidhur me 

konstruksionin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave, ose linjave të transmisionit dhe 

shërbimet sipërmarrëse të specializuara në fushën e ndërtimit si ato të lyerjes, hidraulike, 

instalimit të ngrohjes ose çatisë; shërbime ndihmëse të shërbimeve ndërtuese si inspektimi i 

planeve të; konstruksionit; shërbime të ndërtimit të anijeve; shërbime që konsistojnë në 

marrjen me qira të mjeteve ose materialeve të ndërtimit; shërbime riparuese, d.m.th. 

shërbime që ndërmerren për të vendosur çdo object në gjendje të mire mbas konsumimit, 

dëmtimit, përkeqësimit ose rrënimit të pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose 

një objekti tjetër me problem dhe që do të restaurohet në gjendjen e tij origjinale); shërbime 

të ndryshme riparuese si ato në fushat e energjisë, mobilimit, instrumentave, pajisjeve, etj.; 

shërbime mirëmbajtje për të ruajtur një object në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar asnjë 

nga karakteristikat; shërbime riparimi; shfrytëzim minierash dhe nxjerrje nafte; instalimi i 

kompjuterave (pjesë mekanike) dhe shërbime riparimi; shërbime të ofruara nga mirëmbajtja 

dhe riparimi i mjeteve, jo nga mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve që lidhen me transportin 

e personave ose mallrave   

38   Telekomunikacione; lejojnë një person të bisedojë me një tjetër; transmetojnë mesazhe 

nga një person te një tjetër, dhe e vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me 

një tjetër (radio dhe televizioni); shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e 

programeve të radios ose të televizionit   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; shërbime të 

ofruara nga kompanitë që kanë në shfrytëzim stacione, ura, hekurudha, ferribote, etj., të 

përdoruara nga transportuesi; shërbimet lidhur me marrjen me qira të mjeteve të transportit; 

shërbime lidhur me rimorkimet detare, shkarkimet, funksionimin e porteve dhe të dokeve 

dhe me nxerrjen e anijeve të mbytura dhe ngarkesave të tyre; shërbime lidhur me 

funksionimin e aeroporteve; shërbime lidhur me paketimin dhe ndarjen e mallrave para 

shpërndarjes; shërbime që konsistojnë në informacione mbi udhëtimin ose transportin e 

mallrave nga komisionerë dhe agjensi turistike, informacion lidhur me tarifat, oraret dhe 

metodat e transportit; shërbime lidhur me inspektimin e mjeteve ose mallrave para 

transportit; shoqërimi i udhëtarëve; transporti i sigurimit; përgatitje udhëtimi nga agjensitë 

turistike; shërbime që konsistojnë në magazinimin e mallrave si veshje ose mjete    

40   Përpunimi i materialeve; shërbime lidhur me transformimin e një objekti ose substance 

dhe çdo proçesi që përfshin një ndryshim në karakteristikat esenciale të tyre (për shembull, 

ngjyrosja e një veshje); për rrjedhojë, një shërbim mirëmbajtje; shërbime të trajtimit të 

materialit që mund të dalin gjatë prodhimit të çdo substance ose objekti përveç një ndërtese; 

për shembull, shërbime që përfshijnë prerje, gdhendje, lustrim me anë të gërryerjes ose 

vendosjes së një shtrese metalike; Pjekje artikuj balte; Pjekje e artikujve të poçerisë; 

Përpunim metali; Prerje dhe përpunim i lëndës së drurit   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; shërbime 

që konsistojnë në të gjitha llojet e arsimimit të personave ose të ushtrimit të kafshëve; 
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shërbime që kanë qëllimin kryesor argëtimin, zbavitjen ose çlodhjen e njerzëve; prezantimi 

i punimeve të veprave të artit ose letërsisë publikut për qëllime kulturore ose educative; 

shërbime që kanë të bëjnë me çdo lloj arsimimi të personave;  shërbime diskoteke; shkolla 

me konvikt; shërbime që lidhen me ngjyrosjen e pëlhurës ose të veshjeve   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve; shërbime të inxhinierëve të cilët ndërmarrin vlerësime, 

kërkime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike; Skicim konstruksioni; Stilim 

[dizenjim industrial]; Planifikim urban; Studime gjeologjike; Studime projektimi (Teknike 

—); Studimi i tokës; Studime të fushave të naftës; Testim i vlefshmërisë së rrugëve të 

qarkullimit të automjeteve; Testim materiali   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.; shërbime 

rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose 

komisionerëve; strehim për kafshët; shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel 

nga ana e agjentëve ose komisionerëve të udhëtimit; Hotele; Motele; Lokale; Kafene; 

Pensione; Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Rezervime akomodimi; Sigurimi i 

ambjenteve të terrenit për kampingje; Shërbime baresh; Shtëpi turizmi, Salla dasmash   

45   Shërbime ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve; 

shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar nevojat e 

individëve;  shërbime të siguruara nga avokatët për individë, grupe individësh, organizata 

dhe ndërmarrje; shërbime hetimi dhe survejimi lidhur me sigurinë e personave dhe 

entiteteve; shërbime siguruar personave në lidhje me ngjarje shoqërore, si shërbime të 

eskortit social, agjensi matrimoniale.    

 

 

 

(111)  20687 

(151)  05/07/2017 
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(732)  “FITORJA” SHPK, Rr. “Driton 

Islami”, Ferizaj,  KS 
 

(540)  FITORJA 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe 

ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje; disa 

vajra dhe graso të veçanta industriale (referoju Listës Alfabetike të Mallrave). Aditivë, 

jokimikë, për karburant motori; Benzinë; Ceresinë; Eter (Naftë —); Eter petroleum; Gaz 

për ndriçim; Gazolinë; Lubrifikant; Oleinë; Petrol; Preparate për heqjen e pluhurit; Vaj 

diesel; Vaj gazi; Vaj i djegshëm; Vaj industrial; Vaj karburanti; Vaj lubrifikues; Vaj 

luledielli për qëllime industrial; Vaj motori; Vaj per lageshti; Vaj për ruajtje në ndërtim; 

Vajgur; Xhelatinë petroleumi për qëllime industrial; Deponi derivatesh   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; ndërtime të 

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba prej metali 

të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në 

klasa të tjera; minerale;  Ndërtime çeliku; Instalime ajri të kondicionuar (Tubacione metali 

për ventilim dhe —); Material prej teli; Materiale ndërtimi prej metali; Materiale ndërtimi 
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refraktare prej metali; Materiale përforcimi, prej metali, për beton; Materiale përforcimi 

prej metali për ndërtim; Mbajtëse metali për trajtimin e ngarkesave; Mbrojtëse metali për 

konstruksion dhe ndërtim; Mbulesa çatish prej metali; Mbyllje prej metali për betone; 

Ndërtime prej metali; Paleta transportimi prej metali; Panele ndërtimi prej metali; Pllaka 

lidhjeje; Prodhime hekuri për dritare; Prodhime hekuri për dyer;  Profile hekuri; Skelete 

prej metali për ndërtim; Rrjeta teli prej metali; Shtylla prej metali për ndërtime; Tel hekuri; 

Tela çeliku; Tel prej metali të zakonshëm; Tel i djegur;  Tel i zinkuar; Rrjetë e zinkuar; 

Gozhda;  Çisterna prej metali;  Zinxhirë prej metali; Material i metalurgjise se zezë   

7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh; pjesë 

motorike (të të gjitha llojeve); mjete dhe aparate pastruese elektrike; Aparate ruajtjeje 

karburanti; Buldozer; Centrifuga [makineri]; Eskavatorë; Gurë bluarës; Koka shpuese 

[pjesë makinerish]; Makineri goditëse; Makineri gozhdimi; Makineri mulliri; Makineri për 

bërje bitumi; Makineri për lëvizje dherash; Makineri për pastrimin e mineralit nga balta; 

Makineri për përpunim druri; Makineri për përpunim metali; Makineri përpunimi guri; 

Makineri sitjeje; Makineri shpimi; Makineri trajtimi xeherorësh; Makineri zdruguese; 

Makineri zifti   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi; thikë për hapje zarfash; dublikatorë; 

fletë plastike, thasë dhe qese për mbështjellje dhe paketim   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali; material gome për 

rimbushje rrotash; materiale për mbushje prej gome ose plastike; barriera qarkulluese 

kundër ndotjes; Kartona të trashë asbesti; Lesh mineral izolues; Letër izoluese; Materiale 

izoluese; Suva izoluese   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali; lëndë druri 

gjysmë të përpunuara (për shembull, binarë, dërrasa, panele); rimeso; xham ndërtimi (për 

shembull, pllaka dyshemeje, pllaka xhami); kokrriza xhami për etikimin e rrugëve; kuti 

poste prej guri; Beton; Beton (Kallëpe, jo prej metali për derdhje); Dërrasa [dru për 

ndërtim]; Dërrasa për shtrim parketesh; Direkë [shtiza], jo prej metali; Dru i modelueshëm; 

Dyer, jo prej metali *; Dyer të palosshme, jo prej metali; Dysheme, jo prej metali; Elemente 

ndërtimi prej betoni; Elementë dekorativë, jo prej metali, për ndërtim; Furra (Çimento për 

—); Gëlqere; Gips; Granit; Gur; Gur ndërtimi; Gur artificial; Gurë gëlqerorë; Kuarc ; 

Katran; Konstruksione, jo prej metali; Letër ndërtimi; Lëndë druri; Lëndë druri, gjysëm të 

përpunuara; Lëndë druri ndërtimil; Llaç asbesti; Llaç për ndërtim; Material për shtrim 

rruge; Material shtrimi asfalti; Materiale përforcuese, jo prej metali, për ndërtim; Materiale 

zjarrduruese; Materiale zjarrduruese ndërtimi, jo prej metali;  

Xunkth, për ndërtim; Xhade e asfaltuar; Xham alabaster; Xham ndërtimi; Xham sigurimi; 

Xhama dritaresh, për ndërtim; Xhama dritaresh, përveç xhamave për dritare automjetesh; 
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Zift; Zhavorr   

25   Veshje, këpucë, kapele. Dorashka; Kësula koke; Uniforma   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre;  ndihmojnë në 

operimin apo menaxhimin e një sipërmarrje biznesi, ose  ndihmojnë në menaxhimin e 

çështjeve apo funksioneve të biznesit të një sipërmarrjeje industriale ose komerciale, si dhe 

shërbime të ofruara nga agjensi reklamash që kryesisht marrin përsipër komunikimin me 

publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes lidhur me të gjitha llojet e 

mallrave dhe të shërbimeve; bashkimi, për përfitim të të tjerëve, i një morie mallrash 

(përjashtuar transportin përkatës) duke ju dhënë mundësi klientëve t’i shohin dhe blejnë 

mallrat në mënyrë të përshtatshme; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqane të 

shitjes me pakicë, magazine të shitjes me shumicë, nëpërmjet porositjes me postë nga 

katalogjet ose me anë të mjeteve të medias elektronike, për shembull, nëpërmjet faqeve në 

web ose programeve të shitjes në television; Shitje me pakicë dhe shumicë te produkteve; 

shërbime që përmbahen nga regjistrimi, transkriptimi, përbërja, përgatitja ose sistemimi i 

komunikimeve dhe regjistrimeve të shkruara dhe gjithashtu përpilimi i të dhënave 

matematikore ose statistikore; shërbimet e agjensive të reklamave dhe shërbime si 

shpërndarja e prospekteve drejtpërdrejt ose me postë, ose shpërndarja e mostrave. 

Reklamimit përsa i përket shërbimeve të tjera si ato që kanë të bëjnë me kreditë bankare ose 

reklamimi me anë të radios. shërbime profesionale që sigurojnë ndihmë të drejtpërdrejtë në 

operimin ose funksionimet e një sipërmarrjeje tregtare; kërkime dhe vlerësime biznesi ; 

shërbime të përpunimit të të dhënave dhe të administrimit të dosjeve kompjuterike; 

shërbime që lidhen me reklamimin e sipërmarrjeve të transportit si shpërndarja e 

prospekteve ose reklamimin në radio; Agjensi punësimi; Agjensi reklamash; Agjensi të 

informacioni tregtar; Agjensi import-eksporti;  Analiza kosto-çmim; Asistencë menaxhim 

biznesi; Asistencë për menaxhimin tregtar ose industrial; Auditim; Informacion dhe 

këshilla tregtare për konsumatorët [dyqani i këshillës së konsumatorit; Informacion 

statistikor; Kërkim marketing; Konsulencë menaxhim biznesi; Konsulencë menaxhim 

personeli; Konsulencë menaxhim personeli; Konsultencë (Profesionale biznesi —); 

Marrëdhënie me publikun; Mbajtje llogarish; Menaxhim biznesi për hotele; Organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; Parashikime ekonomike; Përgatitje 

rrogash; Përgatitje taksash; Përpilim i statistikave; Përpunim administrativ i kërkesave të 

blerjes; Prezantime të mallrave në median komunikuese, për qëllime shitjeje; Promocion 

shitjesh për të tjerët; Reklamim në ambjente të jashtme; Rekrutim personeli; Riprodhim 

dokumentash; Sondazhe opinionesh; Shërbime për qëllime reklamash; Vlerësime biznesi; 

Sherime te kontollit teknik te automjeteve; kontrolla  te cisternave te derivative te naftes; 

Deponi derivatesh; Terminal i mallrave; Zyra e mbrendshme doganore; Import me pakicë 

dhe shumicë dhe shitje te mallrave   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme; 

shërbime lidhur me çështjet financiare dhe monetare përfshijnë si më poshtë: shërbime të të 

gjitha organeve bankare ose të institucioneve të lidhura me to si komisionerët e këmbimit 

ose shërbime të likuidimit; shërbime të institucioneve të kreditit përveç bankave si shoqëri 

koperuese të kreditit, kompani financiare individuale, kreditorë, etj.; shërbime të “trusteve 

të investimeve” të kompanive aksionare; shërbime të agjentëve financiarë lidhur me 

aksione dhe prona; shërbime të lidhura me çështje monetare të garantuara nga 

administratorët; shërbime të ofruara në lidhje me lëshimin e çeqeve të ushëtimit dhe të 

letrave të kreditit; shërbime të administratorëve të ndërtimeve të pronave të patundshme, 
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d.m.th., shërbime të dhënies me qira ose të vlerësimit ose financimit; shërbime që trajtojnë 

sigurimet si shërbimet e ofruara nga agjentët ose komisionerët e angazhuar në siguracione, 

shërbime të ofruara për t’u siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të siguracioneve; shërbime 

lidhur me çështjet monetare ose financiare dhe shërbime që kanë të bëjnë me siguracionin; 

shërbime qiraje për pasuri të patundshme si shtëpi, apartamente, etj., për përdorim të 

përhershëm; vlerësime financiare dhe fiskale; shërbime lidhur me lëshimin e çeqeve të 

udhëtimit ose letrave të kreditit nga komisionerët ose agjentët e udhëtimit; shërbime lidhur 

me siguracionet (tregtare, ndaj zjarrit ose për jetën) gjatë transportimit të njerëzve ose 

mallrave;  Agjensi të pasurive të paluajtshme; Dhënie me qira e apartamenteve; Investime 

kapitali; Mbledhje fondesh për bamirësi; Menaxhim financiar; Menaxhim i apartamenteve 

shtëpi; Menaxhim i pasurive të paluajtshme; Ofrimi i sigurimit për jetën; Regjistrim në 

siguracione; Veprime bankare; Veprime bankare hipoteke; Dhënia me qira e makinerive; 

Dhënia me qira e pajisjeve të ndërtimit; Ndertim i lartë dhe i Ulët; Shembje e ndërtesave; 

Shërbime të nxjerrjes së gurëve; Magazinim  dhe paketim mallrash; Ngarkim-shkarkim   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi; shërbime lidhur me 

konstruksionin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave, ose linjave të transmisionit dhe 

shërbimet sipërmarrëse të specializuara në fushën e ndërtimit si ato të lyerjes, hidraulike, 

instalimit të ngrohjes ose çatisë; shërbime ndihmëse të shërbimeve ndërtuese si inspektimi i 

planeve të; konstruksionit; shërbime të ndërtimit të anijeve; shërbime që konsistojnë në 

marrjen me qira të mjeteve ose materialeve të ndërtimit; shërbime riparuese, d.m.th. 

shërbime që ndërmerren për të vendosur çdo objekt në gjendje të mirë mbas konsumimit, 

dëmtimit, përkeqësimit ose rrënimit të pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose 

një objekti tjetër me probleme dhe që do të restaurohet në gjendjen e tij origjinale); 

shërbime të ndryshme riparuese si ato në fushat e energjisë, mobilimit, instrumentave, 

pajisjeve, etj.; shërbime mirëmbajtje për të ruajtur një objekt në gjendjen e tij origjinale pa 

ndryshuar asnjë nga karakteristikat; shërbime riparimi; shfrytëzim minierash dhe nxjerrje 

nafte; instalimi i kompjuterave (pjesëve mekanike) dhe shërbime riparimi; shërbime të 

ofruara nga mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve, jo nga mirëmbajtja dhe riparimi i objekteve 

që lidhen me transportin e personave ose mallrave    

38   Telekomunikacione; lejojnë një person të bisedojë me një tjetër;  transmetojnë mesazhe 

nga një person te një tjetër, dhe   e vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me 

një tjetër (radio dhe televizioni); shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e 

programeve të radios ose të televizionit   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; shërbime të 

ofruara nga kompanitë që kanë në shfrytëzim stacione, ura, hekurudha, ferribote, etj., të 

përdoruara nga transportuesi; shërbimet lidhur me marrjen me qira të mjeteve të transportit; 

shërbime lidhur me rimorkimet detare, shkarkimet, funksionimin e porteve dhe të dokeve 

dhe me nxerrjen e anijeve të mbytura dhe ngarkesave të tyre; shërbime lidhur me 

funksionimin e aeroporteve; shërbime lidhur me paketimin dhe ndarjen e mallrave para 

shpërndarjes; shërbime që konsistojnë në informacione mbi udhëtimin ose transportin e 

mallrave nga komisionerë dhe agjensi turistike, informacion lidhur me tarifat, oraret dhe 

metodat e transportit; shërbime lidhur me inspektimin e mjeteve ose mallrave para 

transportit; shoqërimi i udhëtarëve; transporti i sigurimit; përgatitje udhëtimi nga agjensitë 

turistike; shërbime që konsistojnë në magazinimin e mallrave si veshje ose mjete    

40   Përpunimi i materialeve; shërbime lidhur me transformimin e një objekti ose substance 

dhe çdo proçesi që përfshin një ndryshim në karakteristikat esenciale të tyre (për shembull, 
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ngjyrosja e një veshje); për rrjedhojë, një shërbim mirëmbajtje; shërbime të trajtimit të 

materialit që mund të dalin gjatë prodhimit të çdo substance ose objekti përveç një ndërtese; 

për shembull, shërbime që përfshijnë prerje, gdhendje, lustrim me anë të gërryerjes ose 

vendosjes së një shtrese metalike; Pjekje artikuj balte; Pjekje e artikujve të poçerisë; 

Përpunim metali; Prerje dhe përpunim i lëndës së drurit   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; shërbime 

që konsistojnë në të gjitha llojet e arsimimit të personave ose të ushtrimit të kafshëve; 

shërbime që kanë qëllimin kryesor argëtimin, zbavitjen ose çlodhjen e njerzëve; prezantimi 

i punimeve të veprave të artit ose letërsisë publikut për qëllime kulturore ose educative; 

shërbime që kanë të bëjnë me çdo lloj arsimimi të personave;  shërbime diskoteke; shkolla 

me konvikt; shërbime që lidhen me ngjyrosjen e pëlhurës ose të veshjeve   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve; shërbime të inxhinierëve të cilët ndërmarrin vlerësime, 

kërkime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike; Skicim konstruksioni; Stilim 

[dizenjim industrial]; Planifikim urban; Studime gjeologjike; Studime projektimi (Teknike 

—); Studimi i tokës; Studime të fushave të naftës; Testim i vlefshmërisë së rrugëve të 

qarkullimit të automjeteve; Testim materiali   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.; shërbime 

rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose 

komisionerëve; strehim për kafshët; shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel 

nga ana e agjentëve ose komisionerëve të udhëtimit; Hotele; Motele; Lokale; Kafene; 

Pensione; Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Rezervime akomodimi; Sigurimi i 

ambjenteve të terrenit për kampingje; Shërbime baresh; Shtëpi turizmi, Salla dasmash   

45   Shërbime ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve; 

shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar nevojat e 

individëve;  shërbime të siguruara nga avokatët për individë, grupe individësh, organizata 

dhe ndërmarrje; shërbime hetimi dhe survejimi lidhur me sigurinë e personave dhe 

entiteteve; shërbime siguruar personave në lidhje me ngjarje shoqërore, si shërbime të 

eskortit social, agjensi matrimoniale   
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(540)  LIVINGSTYLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra, varnish, llaqe, rrafshues-glazura (që përfshihen në klasën 2), preparate 

antikoroduese; baza për ngjyra; ngjyrësës, materiale për ngjyrosje, pastë për ngjyrosje, 

fiksues (mordant) boje; përforcues ngjyrash; fiksativ, tharës të ngjyrave; rreshirë natyrale (e 

përfshirë në klasën 2); preparate për zbërthimin e ngjyrave dhe lidhje për ngjyra dhe llaqe; 

mbrojtës të drurit, mordant (fiksues) të drurit dhe vajra mbrojtëse të drurit; bojëra (të 
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përfshira në klasën 2), duke përfshirë dhe ngjyra strukturale; ngjyra baktericidale dhe/ose 

fungicidale; mjete për mbrojtje nga ndryshku; preparate mbrojtëse për metal; metale në 

formë të foljeve dhe pluhurit për piktorë, dekoraterë, shtypësa dhe artistë   

19   Materiale ndërtimore (jo nga metali); profile shinash (jo nga metali) dhe shina për 

kënde (jo nga metali) të destinuara për ndërtimtari, posaqërisht profile fundore (skajore); 

pjesë për rregullim dhe nivelizim (jo nga metali) të destinuara për ndërtimtari; ndarës - 

distancues (jo nga metali) destinuar për ndërtimtari; pragje të dritareve (jo nga metali); gurë 

natyral dhe artificial; suva (material ndërtimor); kuarc; gips (i përfshirë në klasën 19), 

material për mveshje (material ndërtimor); panele për mure dhe tavane (jo nga metali dhe të 

destunuara për ndërtimtari); bashkëdyzime për përforcimin e pëlhurave për ndërtimtari; 

materiale për mbushje si material ndërtimor   

 

 

 

(111)  21450 

(151)  01/11/2017 

(181)  29/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1017 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe 

Street, Racine Wisconsin 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"  Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  BAMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Krem e pigmentuar dhe jo e pigmentuar për të mbathura dhe produkte lëkure; 

mbrojtës të lëkurës; pasta (produkte) të thata për pastrim dhe prepeparate tjera pastrimi për 

lëkurë, lëkurë të butë (suede), vinil, plastikë dhe produkte tjera të prodhuara nga këto 

materiale; preparate për hekjen e gërvishjeve nga produktet e lëkurës dhe vinilit; preparate 

për pastrim dhe shkëlqim të dyshemeve, mobiljeve dhe paisjeve të banjove; detergjent për 

lavanteri; sapun   

21   Kapëse për rroba; aksesorë për të mbathura (kallup druri, lugë); lecka për lustrim dhe 

shpuza; brusha për këpucë   

25   Mveshje (brez) jo rrëshqitëse për të mbathura; shtresa (sholla) kundër rrëshqitjes për të 

mbathura; thembra gome (shtresa të gome mbështetëse) për të mbathura; pjesë thembrash 

për çorape dhe për të mbathura; shtresa shtesë ndër thembra/ shputa përbrenda për të 

mbathura; çorape dhe çorape  të ndryshme të gjata   

 

 

 

(111)  21449 

(151)  01/11/2017 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1020 

(732)  BRF Singapore Foods PTE Limited 8, 

Marina Boulevard, # 05-02 Marina Bay 

Financial Centre 018981, Singapore 

(540)  SADIA 
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200403828K, SG 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të gjahut; ekstrakte të mishit; pemë dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; pelte, reçele, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe preparate 

të bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; tharm, 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (mëlmesa); erëza; akulli   

 

 

 

(111)  20732 

(151)  14/08/2017 

(181)  03/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1034 

(732)  N.P.SH. “Intertours”, Rr. Adem 

Jashari, 61000  Viti, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  INTERTOURS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre funksionale   

36   Sigurime;çështje financiare;çështjet e pronave të patundshme, që përfshinjë shërbimet 

e blerjes, shitjes, dhënies dhe marrjes me qira të pronës dhe regjistrim të pronës   

39   Transport;paketim dhe magazinim i mallrave;rregullim udhëtimesh, 

transport;informacion transporti;transport pasagjerësh;transport të udhëtarëve;transport me 

autobus;transport me taksi;informacion trafiku;dhënie me qira makine;dhënie me qira 

kamionësh;ambalazhimi dhe magazinimi i mallrave;informacion për pagesën për 

magazinim;dhënie me qira të kontenierëve për magazinim;shpërndarje të 

mallrave;shpërndarje të mallrave nëpërmjet postës;paketim të mallrave;shpërndarje 

lulesh;dhënie me qira të magazinave;dhënie me qira ambient frigoriferik;dhënie me qira 

vend parkimi;dhënie me qira garazhi;transport mallrash i shpejtë;përgatitje udhëtimi;vizitë 

(turistike);rezervim udhëtimi;rezervim vendesh për udhëtim;përgatitje vizite   

 

 

 

(111)  21440 

(151)  01/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1048 

(732)  Golden Lady Company S.p.A.  Via 

Giacomo Leopardi 3/5 I-46043 Castiglione 

delle Stiviere (Mantova) , IT 

(540)  NUDITÉ VELOUTÉE 
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(740)  Xhevdet Rama            Rr. "Muharrem 

Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(511) 25   Çorapë  dhe  triko te thurura; hulahopka   

 

 

 

(111)  21084 

(151)  03/10/2017 

(181)  02/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1154 

(732)  Sadri Gashi   Babush i ri zona 

industriale / Ferizaj 70000 Kosove, KS 
 

(540)  Cadi Cleaning 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe ngjitëse; 

karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje   

 

 

 

(111)  21087 

(151)  03/10/2017 

(181)  02/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1155 

(732)  Sadri Gashi   Babush i ri zona 

industriale / Ferizaj 70000 Kosove , KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe ngjitëse; 

karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje   

 

 

 

(111)  21090 

(151)  03/10/2017 

(181)  02/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1156 

(591)   

(540)   
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(732)  Bujar Baraliu Magjistralja Ferizaj 

Prishtinë 70 000, Ferizaj, , KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  21092 

(151)  03/10/2017 

(181)  02/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1157 

(732)  Bujar Baraliu Magjistralja Ferizaj 

Prishtinë 70 000, Ferizaj, , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  21455 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1221 

(732)  “SCARDIAN” J.S.C. Anton Çetta 5A, 

10 000 Prishtinë, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  SCARDIAN SIGURIME 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 
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papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur)   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për flokë; pastë dhëmbësh; materiale abrazive   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil)   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta   

13   Fishekzjarre   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve)   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike   
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16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike)   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes   

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)   
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33   Pije alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë), Hotele, Motele   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore)   

 

 

 

(111)  21451 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1228 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe 

Street, Racine Wisconsin 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  PEACEFUL DREAMS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për zhdukjen e barërave të këqija dhe shkatërrimin parazitëve; 

insekticide; largues të tinjave (molës, teja) (proofer te molës); neveritës (largues) i 

insekteve; fungicide; rodenticide (preparate per zhdukjen e brejtësve)   
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(111)  21464 

(151)  01/11/2017 

(181)  18/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1229 

(591)  e kuqe, e bardhë, krem, e verdhë, e 

hirit 

(732)   PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Shuajtje të gatshme, supë dhe koncentrat supe të pastërt, paragjellë (shuajtje të 

vogla) dhe desert; supë e trashë me fruta deti ose perime; koncentrat i supave të pastra 

mishi (bujon); preparate për supa nga perimet; preparate për pregaditjen e supave; përzierje 

për pregaditjen e supave; supa në çese; kubëza për supë; ekstrakt për supë; bujon (supë); 

supa   

 

 

 

(111)  21461 

(151)  01/11/2017 

(181)  18/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1231 

(591)  e kuqe, e bardhë, krem, e kaltër e qelë, 

e gjelbërt, e kaftë 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Shuajtje të gatshme, supë dhe koncentrat supe të pastërt, paragjellë (shuajtje të 

vogla) dhe desert; supë e trashë me fruta deti ose perime; koncentrat i supave të pastra 

mishi (bujon); preparate për supa nga perimet; preparate për pregaditjen e supave; përzierje 

për pregaditjen e supave; supa në çese; kubëza për supë; ekstrakt për supë; bujon (supë); 
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supa   

 

 

 

(111)  21415 

(151)  01/11/2017 

(181)  18/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1234 

(732)  SHIMGE PUMP INDUSTRY 

GROUP CO., LTD. DAYANGCHENG 

INDUSTRIAL DISTRICT, DAXI TOWN, 

WENLING, ZHEJIANG, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pompa (makina); makina me ajër të kompresuar; valvola (pjesë të makinave); 

makina fryrëse për kompresion, shkarkim dhe transport të gazrave; instalimet për larje të 

automjeteve; dinamo; makina me benzinë; vibrues për beton; motore lëvizëse të tjera nga 

ato për automjete tokësore; makina bujqësore.   

 

 

 

(111)  21372 

(151)  31/10/2017 

(181)  19/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1243 

(591)  Ngjyra pembe, ngjyra kafe, e 

portokalltë, e kaltër, e verdhë, e bardhë, e 

zezë 

(732)  Viacom International Inc. a 

corporation organized and existing under the 

laws of Delaware, U.S.A 1515 Broadway, 

New York, New York 10036, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Kostume banje, rrobe banje, veshje plazhi, rripa veshjesh, pantallona të shkurtra, 

xhaketa, kapotë, çorape, veshmbathje, bandan, triko, kostume për natën e shtrigave, 

kostume maskarade, kostume karakteresh, kostume skene, fustane, dorëza, pantallona 

palestre, mbulesa veshësh, veshje qafe, pizhame, pantallona, këmisha, këmisha për 

djresitje, veshje skijimi, pantallona të gjëra, ballik dielli, aski, triko me jakë ruli, veshje të 

brendshme, jelek, tuta sporti, veshje koke   

28   Lojra dhe gjëra lojrash, që do të thotë, lojëra me letra, shigjeta, kukulla; lodra që 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

145 

 

fryhen; kukulla pelushi; lodra pelushi; figura aksionesh dhe aksesorët për ato; makina për 

video lojëra që luhen vet që shfrytëzojnë CD-roome, makina për video lojëra që luhen vet, 

makina që luhen vet me dalje zëri, dhe lojëra tabelash; artikuj sporti, që do të thotë, klube 

golfi, bejzboli, futbolli, reket për goditje topi, topa aktivitetesh, skejtbord, shkopi bejzbolli; 

zbukurime për pemëm e krishtlindjes   

41   Shërbime argëtimi; produksion, përgatitje, shfaqje, distribuim dhe huazim të radio dhe 

programeve televizive dhe të filmave, filmave të animuar dhe zërit dhe video incizimeve 

nëse janë ose jo nëpërmjet mediave interaktive, ndër të cilat interneti; produksion i 

ngjarjeve të drejpërdrejta, produksion i ngajrjeve televizive; programe televizive që shfaqin 

muzikë; publikim i librave, magazinave dhe periodikëve; produksion dhe huazim i 

materialeve arsimore dhe të instruksioneve; organizim, produksion dhe prezantim të 

ngjarjeve për qëllime edukative, kulturore ose zbavitëse, pa ose nëpërmjet mediave 

interaktive; organizim, produksion dhe prezantim të konkurseve, garave, lojrave, kuizeve, 

ekspozitave, ngajrjeve sportive, shou-ve, shfaqjeve në rrugë, vënie të ngajrjeve në skenë, 

perfomansave teatrale, koncerteve, perfomansave të drejtpërdrejta dhe audiencës 

pjesmarëse në ngjarje; organizim i lojrave interaktive; produksion i sms – kuizeve; zbavitje 

dhe arsimim; të gjitha shërbimet e lartëpërmendura të dhëna nëpërmjet rrjetit global 

kompjuterik dhe rrejteve tjera të komunikimt (interaktive), përfshi edhe internetin   

 

 

 

(111)  20885 

(151)  13/09/2017 

(181)  27/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/250 

(300)  86/423,807  14/10/2014  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

 One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ONPRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Paisje për injektim të preparateve farmaceutike   

 

 

 

(111)  21225 

(151)  16/10/2017 

(181)  02/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/260 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53,  

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

(540)  FLAMIX 
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lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21142 

(151)  09/10/2017 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/299 

(526)  e kaftë, e bardhë, e verdhë, e kuqe 

(732)  Rude Jordev Stel Impeks D.O.O.E.L 

 Shtip, MK 

(740)  Korab Rexhepi Nene Tereza 30d 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pastë dhe ëmbëlsira    

32   pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije 

   

 

 

 

(111)  20736 

(151)  14/08/2017 

(181)  22/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/307 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Kujtesa Nezaj           

 
 

(540)  IPHONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Telekomunikime;shërbime të komunikimit dhe telekomunikimit;shërbime të 

qasjes së telekomunikimeve;komunikime përmes kompjuterit;komunikime përmes 

kompjuterëve;shërbime të teleksit, telegramit dhe telefonike;transmetime të të dhënave dhe 

informatae përmes mjeteve elektronike, kompjuterit, kabllove, radios, postës elektronike, 

televizionit, satelitave komunikues dhe mjeteve tjera elektronike;shërbime të ofrimit të 

telekomunikimeve pa tela;shërbime të postës elektronike;dërgesa të porosive përmes 

transmetimeve elektronike;shkëmbime dixhitale dhe pa tela të porosive, shërbime të 

pejgjerëve, dhe shërbime të postës elektronike;shërbime që i mundësojnë përdoruesit të 

dërgojë dhe/apo pranojë porosi përmes rrjeteve pa tela të të dhënave;transmetime të 

përmbajtjes dixhitale multimediale audio, muzikore dhe videove përmes telekomunikimeve 
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apo rrjeteve tjera elektronike të komunikimit;transmetimt të përmbajtjes audio;transmetime 

të përmbajtjes video transmetime apo shfaqje të radio programeve dhe atyre 

televizive;transmetime apo shfaqje të përmbajtjes video përmes një rrjeti kompjuterik 

global;shfaqje të vazhdueshme (striming) të përmbajtjes video përmes një rrjeti 

kompjuterik global;shfaqje e vazhdueshme (striming) të audio përmbajtjes përmes një rrjeti 

kompjuterik global.”   

 

 

 

(111)  21265 

(151)  19/10/2017 

(181)  07/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/359 

(732)  SH.P.K. Auto Avangarde Magjistralja 

Peje- Prishtine-Qyshk, KS 

 
 

(540)  Auto Avangarde 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

 

 

(111)  21226 

(151)  16/10/2017 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/484 

(300)  302014075375.8  23/12/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Stoli të çmuara; imitacionet e bizhuterive; orëndreqës dhe instrumentet 

kronometrike; rripa për orë të dorës; mbajtëse çelësash (xhingërrima ose zinxhir ore).   

24   Shami  tekstili.   

25   Veshje; veshje çasti; veshje sportive; këmisha; xhaketa (veshje); pantallona; triko; 

pantallona të shkurtra; xhinse; kostume; veshje të papërshkueshëm nga uji; maska e gjumit; 
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këllëf gëzofi për vesh; mbrojtësit për jaka; dorëza (veshje); shalle; aski; çorape; të 

brendshme; pizhame; fustan; rroba për not; çorape; doreza; rripa, mantelet; gëzof me 

kapuç;  

jelek; bluzë pa jakë; të gjitha mallrat e mësipërme për aq sa nuk përfshihen në klasa të tjera; 

këpucë; kapelë për veshje.   

26   Stolitë e flokëve; lidhëset e flokëve; kapëset e flokëve; furqetë për flokë; tokëz për 

flokë; kopse (aksesorë për veshje); pulla për tesha; shirita; lidhëset për këpucë; arna për 

veshje; arna tekstili për hekurosje; arna ngjitës për ngrohje për riparimin e  artikujve të 

tekstilit; shirit për veshje.   

 

 

 

(111)  20894 

(151)  13/09/2017 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/566 

(526)   E zezë, e kaltër, e kaltër e hapur dhe e 

bardhë. 

(732)  Qumështorja Bjeshket e Sharrit 

Xhimshit Kalanderi  Kosavë, Dragash, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit   

 

 

 

(111)  20897 

(151)  13/09/2017 

(181)  29/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/567 

(526)  E zezë, e kaltër, e kaltër e hapur, e 

bardhë, e kuqe dhe e gjelbër 

(732)  Qumështorja Bjeshket e Sharrit 

Xhimshit Kalanderi  Kosavë, Dragash, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   29 Qumësht, produkte të qumështit   
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(111)  21023 

(151)  26/09/2017 

(181)  04/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/721 

(591)  Hiri, bardhë, kaltër, kuqe, zezë 

(732)  ETI GIDA  SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11.Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama     

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumsht dhe produkte qumshti, ëmbëlsira (desert) të bëra nga produktet e 

qumshtit, arra të pergaditura dhe fruta te thata për meze të lehtë, lyrje nga lajthija dhe gjalpë 

nga kikira, patatina. 

 

   

 

 

 

(111)  20892 

(151)  13/09/2017 

(181)  26/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/805 

(591)  E bardhë, e kaltër, e kuqe, e kuqe,e 

kaltër e hapur e gjelbër dhe e zezë. 

(732)  Xhimshit Kalanderi Qumështorja 

Bjeshket e Sharrit Kosavë, Dragash, KS 

(740)  Xhimshit Kalanderi             

Qumështorja Bjeshket e Sharrit Kosavë, 

Dragash 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit   
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(111)  20929 

(151)  15/09/2017 

(181)  22/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/917 

(732)  Meguin GmbH & Co. KG 

Mineraloelwerke Rodener Str. 25,  

66740 Saarlouis , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim në industri, në veçanti shtesa për lubrifikantë, vajra 

industriale, vajra motorike, vajra për ingranazhe, vajra të kompresorëve dhe për vajra 

hidraulike, të gjitha këto shtesa me karakteristika kimike dhe fizike, si dhe shtesa për 

karburantë, në veçanti për benzinë dhe naftë;shtesa për lëngje të radiatorëve;solucione 

kundër ngrirjes (antifriz) në formë të shtesave për lëngje të radiatorëve dhe për ujë në 

pajisje për pastrimin e xhamit mbrojtës të automjeteve;produkte për shkrirjen e 

akullit;materiale të ngopura për tavane konvertibile të automjeteve;produkte kimike në 

formë aerosoli për vendosje të kontaktit elektrik (kontakt sprej).   

4   Lubrifikante;vajra dhe yndyra industriale, duke përfshir vajra motorike, vajra për 

ingranazhe, vajra të kompresorëve si dhe vajra hidraulike;vajra kontakti dhe yndyra;llak i 

rrëshqitshëm;lubrifikantë, shtesa për vajra industriale dhe karburante, në veçanti për 

benzinë dhe naftë;shtesa jo-kimike për yndyra industriale dhe vajra industriale, për vajra 

motorike, për vajra të ingranazheve, vajra të kompresorëve dhe për vajra hidraulike.   

 

 

 

(111)  20889 

(151)  13/09/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1026 

(591)  Kuqe dhe e bardhe 

(732)  SIGMA GROUP L.L.C. Afrim Vitia 1 

10000 Prishtinë, , KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shpallje dhe reklamat; menaxhim punësh komerciale; administrim biznesi; 

shërbime zyre.   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.   

45   Shërbime juridiko-ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime personale  dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve.   
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(111)  20888 

(151)  13/09/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1027 

(591)  Kuqe dhe e bardhe 

(732)  SIGMA GROUP L.L.C. Afrim Vitia 1 

10000 Prishtinë, , KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk përfshihen 

në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese (shkronja shtypi); kallëpe stampimi.   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse.   

35   Shpallje dhe reklamat; menaxhim punësh komerciale; administrim biznesi; shërbime 

zyre.   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.   

38   Telekomunikacione.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; organizimi dhe përgatitje udhëtimi.   

40   Përpunimi i materialeve.   

41   Arsimi; aftësim profesional; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

sherbime analizash industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e programeve.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.   

45   Shërbime juridiko-ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime personale  dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve.   
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(111)  21463 

(151)  01/11/2017 

(181)  20/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1076 

(732)  NANDO’S LIMITED St. Mary’s 

House, 42 Vicarage Crescent 

London, SW11 3LD, UK 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë, simite, pasta; meze e lehtë me bazë drithërash; akullore, sherbet; 

majonezë; uthull, salca, dresing sallatash; erëza; hers (jo të freskëta); kafe e përgatitur, çaj 

dhe pije të gatshme për konsumim; produkte nga mielli i gatuar; drithërat dhe orizi të 

gatshme për konsumim; sandviç me përmbajtje të mishit, peshkut apo shpezëve; 

aromatizues, marinada dhe erëza.   

43   Shërbime restoranti, shërbime take-away (ushqim i shpejtë).   

 

 

 

(111)  21462 

(151)  01/11/2017 

(181)  20/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1077 

(732)  NANDO’S LIMITED St. Mary’s 

House, 42 Vicarage Crescent 

London, SW11 3LD, UK 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  NANDO’S 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë, simite, pasta; meze e lehtë me bazë drithërash; akullore, sherbet; 

majonezë; uthull, salca, dresing sallatash; erëza; hers (jo të freskëta); kafe e përgatitur, çaj 

dhe pije të gatshme për konsumim; produkte nga mielli i gatuar; drithërat dhe orizi të 

gatshme për konsumim; sandviç me përmbajtje të mishit, peshkut apo shpezëve; 

aromatizues, marinada dhe erëza.  

43   Shërbime restoranti, shërbime take-away (ushqim i shpejtë).   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

153 

 

(111)  20957 

(151)  18/09/2017 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1163 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri , AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pije për përdorim mjekësor dhe kurativ, të të gjitha llojeve duke përfshirë dhe 

shurupet   

30   Kafe;kakao;çokollatë;mjaltë;uthull;në formë të ngurtë ose të lëngët/shkrirë   

32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe 

lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34   Cigare;duhan;artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  20958 

(151)  18/09/2017 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1164 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pije për përdorim mjekësor dhe kurativ, të të gjitha llojeve duke përfshirë dhe 

shurupet   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe mjetet e zyrës që nuk 

përfshihen në klasat e tjera   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në 
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klasat tjera, baule/kuti, çanta udhëtimi, çadra, çadra dielli/tenda dhe bastune   

22   Rrjeta, tenda, mushama, pëlhura, thasë dhe çanta, litare dhe spango që s’përfshihen në 

klasat e tjera   

30   Kafe;kakao;çokollate;mjaltë;uthull;në formë të ngurtë ose të lëngët/shkrirë   

31   Fruta dhe perime te fresketa, fara, lule dhe bime natyrale.   

32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe 

lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34   Cigare;duhan;artikuj për duhanpirës.   

35   Raklama, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksion zyre.   

36   Siguracione, çështje financiare, çështje monetare, çështje të pronave të patundshme   

39   Transport, paketim dhe magazinim i mallrave, organizime udhëtimesh.   

41   Edukim, sigurim trajnimi, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm   

44   Shërbime bujqësore, hortikulture dhe pyjore.   

45   Shërbime sigurimi për mbrojtjen e pronës dhe individit, shërbime sociale dhe personale 

kryer për të kënaqur nevojat individuale.   

 

 

 

(111)  20961 

(151)  18/09/2017 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1165 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri , AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pije për përdorim mjekësor dhe kurativ, të të gjitha llojeve duke përfshirë dhe 

shurupet   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe mjetet e zyrës që nuk 

përfshihen në klasat e tjera   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në 

klasat tjera, baule/kuti, çanta udhëtimi, çadra, çadra dielli/tenda dhe bastune.   

22   Rrjeta, tenda, mushama, pëlhura, thasë dhe çanta, litare dhe spango që s’përfshihen në 

klasat e tjera   

30   Kafe;kakao;çokollate;mjaltë;uthull;në formë të ngurtë ose të lëngët/shkrirë   

31   Fruta dhe perime te fresketa, fara, lule dhe bime natyrale.   

32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe 
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lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34   Cigare;duhan;artikuj për duhanpirës.   

35   Raklama, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksion zyre.   

36   Siguracione, çështje financiare, çështje monetare, çështje të pronave të patundshme.   

39   Transport, paketim dhe magazinim i mallrave, organizime udhëtimesh.   

41   Edukim, sigurim trajnimi, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore.   

43   Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm   

44   Shërbime bujqësore, hortikulture dhe pyjore.   

45   Shërbime sigurimi për mbrojtjen e pronës dhe individit, shërbime sociale dhe personale 

kryer për të kënaqur nevojat individuale.   

 

 

 

(111)  20960 

(151)  18/09/2017 

(181)  12/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1166 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri , AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash 

dhe lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës.   

 

 

 

(111)  20959 

(151)  18/09/2017 

(181)  18/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1185 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri , AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 5   Pije për përdorim mjekësor dhe kurativ, të të gjitha llojeve duke përfshirë dhe 

shurupet   

30   Kafe;kakao;çokollatë;mjaltë;uthull;në formë të ngurtë ose të lëngët/shkrirë   

32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe 

lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Cigare;duhan;artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  21041 

(151)  28/09/2017 

(181)  18/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1186 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pije për përdorim mjekësor dhe kurativ, të të gjitha llojeve duke përfshirë dhe 

shurupet   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe mjetet e zyrës që nuk 

përfshihen në klasat e tjera   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në 

klasat tjera, baule/kuti, çanta udhëtimi, çadra, çadra dielli/tenda dhe bastune   

22   Rrjeta, tenda, mushama, pëlhura, thasë dhe çanta, litare dhe spango që s’përfshihen në 

klasat e tjera   

30   Kafe;kakao;çokollate;mjaltë;uthull;në formë të ngurtë ose të lëngët/shkrirë   

31   Fruta dhe perime te fresketa, fara, lule dhe bime natyrale   

32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe 

lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Cigare;duhan;artikuj për duhanpirës   

35   Raklama, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksion zyre   

36   Siguracione, çështje financiare, çështje monetare, çështje të pronave të patundshme   

39   Transport, paketim dhe magazinim i mallrave, organizime udhëtimesh   

41   Edukim, sigurim trajnimi, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore   
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43   Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm   

44   Shërbime bujqësore, hortikulture dhe pyjore   

45   Shërbime sigurimi për mbrojtjen e pronës dhe individit, shërbime sociale dhe personale 

kryer për të kënaqur nevojat individuale   

 

 

 

(111)  20820 

(151)  28/08/2017 

(181)  19/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1194 

(732)  AGIP LLC  800 Connecticut Avenue,  

Norwalk, Connecticut 06854, U.S.A. 

(Delaware limited liability company), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  AGODA 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime të agjencive të udhëtimeve, gjegjësisht bërjë të rezervimeve dhe 

prenotimeve për transportime;agjenci të rezervimeve të udhëtimeve;dhe shërbime për 

informata mbi udhëtime   

43   Shërbime të agjencive të udhëtimeve, gjegjësisht bërje të rezervimeve dhe prenotimeve 

për akomodim të përkohshëm   

 

 

 

(111)  20815 

(151)  21/08/2017 

(181)  23/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1202 

(732)  Danesi Caffè S.p.A. Via Tempio degli 

Arvali, 45 00148 Roma, , IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe.   
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(111)  20964 

(151)  18/09/2017 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1210 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  GEORGE CASTRIOT 

SCANDERBEG 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Brendi (brandy)   

 

 

 

(111)  21037 

(151)  28/09/2017 

(181)  25/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1212 

(732)  Jeton Buquku “BUQUKU” Sh.p.k. 

Republika e Kosovës, Pejë-Sigë 

(740)  Rifat Kuqi  Peje –Nabërgjan  

  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari;resins papërpunuara artificiale, plastike të 

papërpunuara;manures;Zjarri shuarjen kompozime;kalitje dhe bashkim 

përgatitjet;substanca kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore;rrezitje substanca;ngjitëse 

të përdorura në industri   

2   Bojra, bojra, llaqet;preservatives kundër ndryshk dhe kundër përkeqësimit të 

drurit;colorants;fiksuese;resins të para natyrore;metale në petë dhe pluhur formular për 

piktorë, decorators, printera dhe artistë   

3   përgatitjet zbardhues dhe substancave të tjera për përdorim lavanderi;pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitjet gërryes;soaps;parfume, vajra esenciale, kozmetike, kremra 

flokëve;pastat e dhëmbëve   

4   vajra industriale dhe yndyrnave;lubrifikantë;pluhur thithjen, wetting dhe kompozime të 

detyrueshme;lëndë djegëse (duke përfshirë frymën motor) dhe illuminants;qirinj dhe fitila 

për ndriçim   

5   farmaceutike dhe përgatitjet veterinare;përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;ushqim 

diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

foshnje;shtojcave dietike për njerëzit dhe kafshët;Llaçe, materiale për dressings;material 

për dhëmbët ndalim, dyll dentar;disinfectants;përgatitjet për shkatërrimin 
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parazitë;fungicides, herbicide   

6   metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre;materialeve të ndërtimit metalike;Ndërtesat 

transportueshëm e metaleve;materialet e metalit të hekurudhave;kabllo jo-elektrike dhe 

telat e metaleve të përbashkët;hekurishte, sende të vogla të pajisjeve metalike;tuba dhe tuba 

prej metali;safes;mallrat e metaleve të përbashkët që nuk përfshihen në klasat e 

tjera;xeherore   

7   Makinat dhe mjetet e makinës;motorët dhe makina (përveç për automjetet 

tokësore);bashkim makinë dhe transmetimit komponentët (përveç për automjetet 

tokësore);zbaton bujqësore tjetër se sa dorë-operuar;inkubatorë për vezë;makinat shitëse 

automatike   

8   Pune dore  dhe zbaton (dorë-operuar);takëm;armëve anësore;makina rroje   

9   shkencore, detar, Topografi, fotografike, kinematografike, optike, peshon, matjen, duke 

sinjalizuar, duke kontrolluar (mbikëqyrje), të shpëtuar jetën dhe aparatit mësimdhënies dhe 

instrumentet;aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimi, transformuar, akumulojnë, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike;aparat për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve;transportuesit magnetike të dhënave, regjistrimin 

disqe;kompakt disqe, DVD dhe media të tjera regjistrimi dixhital;mekanizmat për aparatet 

automatik;regjistrat para, makina llogaritëse, pajisje të përpunimit, kompjutera;programeve 

kompjuterike;zjarr-fikje aparatet   

10   kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare aparatet dhe instrumentet, gjymtyrë 

artificiale, sytë dhe dhëmbët;artikuj ortopedike;Materialet qepje   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Automjetet;aparat për bartje me tokë, ajër ose ujë   

13   Armët e zjarrit;municion dhe predha;eksplozivëve;fishekzjarre   

14   Metalet e çmuara dhe aliazhet dhe mallra e tyre në metale të çmuara ose të veshura me 

to, nuk janë përfshirë në klasat e tjera;stoli, gurë të çmuar;Instrumentet horological dhe 

chronometric   

15   Instrumentet muzikore   

16   Letër, karton dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e 

tjera;shtypura çështje;materiale libërlidhje;fotografitë;shkrimi;ngjitëse për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake;Materiale Artistëve ';bojë brushat;makina shkrimi dhe rekuizita zyre (përveç 

mobiljeve);materiale mësimore dhe mësimor (përveç aparateve);materiale plastike për 

paketim (që nuk përfshihen në klasat e tjera);lloj printera ';blloqe shtypjen   

17   gome, guta-percha, çamçakëz, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe 

që nuk përfshihen në klasat e tjera;plastike në formë të stampuara për përdorim në 

prodhimin;paketim, duke ndaluar dhe materialeve izoluese;tuba fleksibël, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat e tjera;lëkurat e kafshëve, fsheh;mbathje dhe çanta udhëtimi;cadra dhe 

cadra;bastunet;whips, parzmore dhe takëme kuajsh   

19   Ndërtime (jo-metalike);jo-metalike tuba ngurtë për ndërtimin;asfalt, katran dhe 

bitum;jo-metalike ndërtesa të transportueshme;monumentet, jo prej metali   

20   Mobilje, pasqyra, korniza foto;mallrat (nuk përfshihen në klasat e tjera) prej druri, tape, 

kallam, kallam, thurje, bri, kockave, fildish, lapat e balenave, shell, qelibar, nëna e 

margaritari, argjile e bardhe dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike   

21   shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejnerë;kombinezon dhe sponges;furçat (përveç 
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furça);Materialet furçë-marrjes;artikuj për qëllime pastrimi;steelwool;qelqi papunuara apo 

gjysmë të punuara ndryshe (përveç xhamit të përdorura në ndërtimin);qelqe, prej porcelani 

dhe enë prej argjile nuk janë përfshirë në klasat e tjera   

22   Litarë, string, rrjeta, tenda, awnings, tarpaulins, sails, thasë dhe çanta (nuk përfshihen 

në klasa të tjera);mbushje dhe mbushje materiale (përveç prej gome ose plastike);të lëndëve 

të para tekstile fibroze   

23   fijeve dhe temat, për përdorim të tekstilit   

24   Tekstile dhe prodhime tekstili, që nuk përfshihen në klasat e tjera;krevat 

mbulon;tavolinë mbulon   

25   Veshje, këpucë, kapelë   

26   Lace dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec;buttons, grepa dhe sytë, gjemba;lule artificiale   

27   Tepiha, rugs, Mats dhe hasër, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese;perdet mur (jo-tekstil)   

28   Lojra dhe playthings;gjimnastikor dhe sportive artikuj nuk janë përfshirë në klasat e 

tjera;dekoratave për pemët e Krishtlindjeve   

29   Mish, peshk, shpezë dhe lojë;ekstrakte të mishit;ruajtur, të ngrira, të thata dhe i gatuar 

fruta dhe perime;jellies, jams, komposto;vezë;qumësht dhe prodhime qumështi;vajrave dhe 

yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz;tapiokë dhe Sago;miell dhe përgatitjet e bëra 

nga drithërat, buka, pastë dhe ëmbëlsira;akujve ngrënshëm;sheqer, mjaltë, melasë;maja, 

pluhur pjekje-;kripë, mustardë;uthull, salcat (erëza);erëza;akull   

31   kokrra dhe prodhimet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore nuk janë përfshirë në klasat 

e tjera;kafshëve të gjalla;fruta dhe perime të freskëta;fara;bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimeve për kafshë;malt   

32   Beers;minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike (përveç birra)   

34   Duhani;Artikujt së duhanit;Ndeshjet   

35   Reklamat;menaxhimin e biznesit;administrim biznesi;Funksionet e zyrës   

36   Sigurimit;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e pasurive të patundshme   

37   Ndërtimi i ndërtimit;riparim;shërbimet e instalimit   

38   Telekomunikacionit   

39   Transportit;paketimin dhe ruajtjen e mallrave;marrëveshje të udhëtimit   

40   Trajtimi i materialeve   

41   Arsimimi;ofrimin e trajnimeve;argëtuese;aktivitete sportive dhe kulturore   

42   kencore dhe shërbime teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhura me to;analiza dhe 

hulumtime shërbimet industriale;projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe 

software   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pije;strehim të përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore;shërbimet veterinare;kujdes higjienike dhe bukuri për qeniet 

njerëzore ose kafshët;bujqësi, kopshtari dhe shërbimet pyjore   

45   Shërbimet juridike;shërbimet e sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve;shërbime personale dhe sociale kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve   
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(111)  20773 

(151)  15/08/2017 

(181)  01/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1251 

(732)  Yulong Computer Telecommunication 

Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. 2/F, Building 

2, Coolpad Cyber Harbor, Hi-Tech Industrial 

Park (North), Nanshan District, Shenzhen, , 

CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike [programe të shkarkueshme]; matësi i hapave 

[pedometer]; Telefona celular; Kamera për regjistrim të figurës dhe zërit; Aparate 

televizive; Kufje; Kamera [fotografimi]; Aparate dhe instrumente për mbikqyrje/vëzhgim; 

Aparate për kontroll në distancë; Çiftëzues/dublues [paisje për procesimin e të dhënave]; 

Rripa për telefona celular; Syze; Bank mobile për dhënie të energjisë; Mbushës për bateri 

elektrike; Bateri elektrike.   

 

 

 

(111)  20777 

(151)  15/08/2017 

(181)  02/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1254 

(732)  ABDULLAHOĞLU ELEKTRİK 

AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Şairziyapaşa Cad. 

Yavuz Han No:1/B Karaköy İSTANBUL , 

TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për matje dhe pajisje  duke përfshirë edhe ato për qëllime shkencore, 

detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometër për qellime jo 

medicinale, barometër, ampermetër, voltmetër, higrometra, aparate për testim për qellime 

jo medicinale, teleskop, periskop, kompas për përcaktimin e drejtimit, indikator shpejtësie, 

pajisje laboratorike, mikroskop, llupa, destilator, furra dhe furra për eksperimente 

laboratorike; aparate për xhirim, transmetim dhe reprodukim të zërit ose fotografisë, 
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kamera, kamera fotografike, televizor,video rekorder, CD dhe DVD plejer dhe  rekorder, 

MP3 plejer, kompjuter, desktop kompjuter, tablet kompjuter, mikrofona, pajisje për zërim, 

dëgjuese, aparate telekomunikimi, aparate për reprodukim të zërit dhe fotografisë, njësi 

periferike të kompjuterëve, telefona mobil, maskë për telefon, aparate telefonike, shtypës 

kompjuterik, skener, [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjimi; bartësit optik 

magnetik të të dhënave  dhe softueri kompjuterik dhe programet e xhiruara për të  njejtit, 

publikime elektronike për xhirim dhe marrje-shkarkim, kartela të koduara magnetike dhe 

optike; antena, antena satelitore, zmadhuese për antena, pjesë për produktet e lartëcekura; 

botuesit e letrave, numëruesit e automatizuar të monedhave  [bankomate] (ATM); 

komponente ekonomike për përdorim në pjesët elektronike të makinave dhe aparateve, 

gjysëm-përçuesit, çarqe elektrike, çarqe integrale, mikroprocesorë [çarqe integrale], dioda, 

tranzistor [elektronik], koka magnetike  për aparate elektriktronike, bllokues elektronik, 

fotoçeliza,  drejtues nga largësia për hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzor optik; numrues 

dhe indikatorë për sasinë për matjen e sasisë së shpenzuar, ndërprëres kohe automatik; 

rroba për mbrojtje nga fatkeqësitë, radioaktiviteti dhe zjarri, jeleka sigurije  dhe aparate dhe 

pajisje për shpetim jete; syza, syze të diellit, thjerrëza optike dhe këllëf, kuti, pjesë dhe 

pajisje për të njejtat; aparate dhe instrumente për bartje, transformim, akumulim ose 

kontrollim të energjisë elektrike, priza elektrike, shtëpiza shpërndarëse, ndërprëres elektrik, 

ndërprerës të qarkut elektrik-rrymës, siguresa, zvogëlues për ndriqim, kabllo për startimin e 

baterive, pllaka elektronike, rezistues elektrik, fyt-fasung elektrik, transformator [për 

rrymë], përshtatës të energjisë elektrike (adapter), mbushës të bateri, zile elektrike për dyer, 

kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, akumulator-bateri elektrike; alarme dhe alarme 

kundër vjedhjeve, përpos për automjete, rripa-shtrengues elektik; aparate dhe instrumente 

për sinjalizim, shenja ndriquese ose mekanike për rrugë; aparate kundër zjarrit, pompa 

lëvizëse për shuarjen e zjarrit, gryka dhe gryka për gypa-zorrë të zjarrëfikësëve; radarë, 

hidrolokatorë, aparate dhe instrumente për vëzhgim natën; magnete dekorative, metronome.   

11   Aparate për ndriqim; ndriqim për automjete dhe hapësira të brendëshme; instalacione 

për ngrohje në lëndët djegëse të forta, lëngëshme, ose gazi ose me rrymë, bojlera për 

ngrohje qendrore, bojler për instalacione të ngrohjes, radijator [ngrohëse]; këmbyesit e 

ngrohjes, të cilat nuk janë pjesë të makinave, furra, furra të kuzhinës, kolektorë solarë të 

ngrohjes; gjeneratorë për avull, gaz dhe mjegull, bojlera për avull, përpos pjesëve të 

makinave, gjeneratorë acetileni, gjeneratorë për oksigjen, gjeneratorë azoti; instalacione për 

klimatizim dhe ventilim; instalacione për ftohje dhe ngrirje; paisje elektrike me gaz, 

instalacione dhe aparate për zierje, tharje dhe vlim; zierëse, tengjere elektrike për zierje, 

ngrohëse elektrike, zgarë, tharëse elektrike për rroba; fen-tharëse flokësh; aparate për 

tharjen e duarve; instalacione sanitare, rubineta, instalacione për dush, toalete, dusha dhe 

kabina për pastrim, vaska për pastrim, dërraa për filxhan toaleti, lavaman, lavabo [ pjesë të 

instalacioneve sanitare]. aparate për zbutjen e ujit; aparate për pastrimin e ujit; instalacione 

për pastrimin e ujit; instalacione për pastrimin e ujit të ndotur.; ngrohëse elektrike të 

krevateve  dhe  batanije elektrike, për përdorim jo medicinal; ngrohës elektrik të jastëkëve; 

ngohës elektrik ose jo elektrik të shputave të kembëve; termos; filtra për akuarium dhe 

aparate për filtrimin e akuariumit; instalacione industriale për qëllime të zierjes, tharjës dhe 

ftohjës; pasterizator dhe sterilizues . 
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(111)  20779 

(151)  15/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1258 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e kuqe, e 

kaltër, kafe, e verdhë 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.            Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   

 

 

 

(111)  20781 

(151)  15/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1259 

(591)  e gjelbër, e bardhë, e kuqe, rozë, e 

verdhë, e kaltër, e zezë, 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.            Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   
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(111)  20787 

(151)  15/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1260 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, rozë. 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.            Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   

 

 

 

(111)  20788 

(151)  15/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1261 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e verdhë. 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   
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(111)  20790 

(151)  16/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1262 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e verdhë, e 

kaltër. 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.            Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   

 

 

 

(111)  20791 

(151)  16/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1263 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, rozë. 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   
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(111)  20792 

(151)  16/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1264 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë. 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.            Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   

 

 

 

(111)  20801 

(151)  17/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1265 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra bimor për qëllime mjekësore, çaj mjekësor.   

30   Çaj.   

 

 

 

(111)  20821 

(151)  28/08/2017 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1266 

(732)  Dart Industries Inc. 14901 S. Orange 

Blossom Trail Orlando, FL 32837, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   “Artikuj argjendarie.”   

18   “Çantë qese;çanta sportive;çanta që vihen në brez;çanta udhëtimi;çantë pazari e 

ricikluar;çantë kozmetike që shitet e zbrazët;çantë toaleti që shitet e zbrazët;çantë me 

rrota;çantë shpine;bagazh;çanta;çanta plazhi;çantë dore;çantë për të bërë pazar;valixhe.”   

21   “Enë për shtëpi dhe kontenier;enë kuzhine;kontenier kuzhine;enë për zierje;shisha uji 
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të që shiten të zbrazëta;enë për servim;çanta dhe kontenier të izoluar për ushqim ose pije 

për përdorim shtëpiak;enë për servimin e lëngjeve;dërrasë për prerje;tenxhere dhe tigan për 

zierje;enë;shportë për përdorim shtëpiak;gota për pirje;kupa për pije;gotë e mahde 

(krikëll);artikuj xhami;tasa.”   

25   “Rroba, kryesisht, kapela, këmisha, fanellë me mëngë të shkurtra, xhampera, xhaketë, 

xhup, pantollona, përparëse dhe pizhama;rroba;mbulesa për kokë.”   

35   “Shërbimet e dyçanit për shitje me pakicë, shërbimet online të shitjeve me pakicë, 

shërbimet e porosisë me katalog, shërbimet online të porosive dhe shërbimet e shitjes me 

pakicë për ahengjet shtëpiake nga fusha e pocërisë, enë dhe kontenier shtëpie, enë kuzhine 

dhe kontenier, vegla dore për kuzhine dhe orendi, takëm, thika, çanta, peshqir kuzhine, libta 

gatimi, ushqim, lojëra, përkujdesje kozmetike dhe personale, produkte trupi dhe 

bukurie;promovimin e interesimit të femrave në fitimin e lirisë financiare dhe fuqizimin 

personal përmes mundësive biznesore;organizimin e bizneseve dhe operimin e shërbimeve 

konsultive;shërbimet e demostrimit të produkteve;shërbimet promovuese.   

 

 

 

(111)  20822 

(151)  28/08/2017 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1271 

(300)  86662800  15/06/2015  US 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  TURBOPOWER  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Bateria;mbushës për bateri;pako për bateri;mbushës me rrymë.”   

 

 

 

(111)  20962 

(151)  18/09/2017 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1272 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë,, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Skenderbeu 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash 

dhe lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   
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35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës.   

 

 

 

(111)  20963 

(151)  18/09/2017 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1273 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash 

dhe lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës.   

 

 

 

(111)  20800 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1276 

(591)  e kuqe, e kaltërt, e bardhë, portokalli e 

ndritshme, vjollce e ndritshme 

(732)  Van Drie Holding B.V. 

Nijverheidsweg 11 3641 RP MIJDRECHT , 

NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu, përpunime nga mishi; pemë dhe perime të 

konzervuara, të thata dhe të ziera; xhelatinë, reqel; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; 

vaj për ngrënje dhe vndyrë; ushqim i konzervuar i cili nuk është i përfshirë në klasa të tjera; 

tranguj të thartuar.    

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

169 

 

(111)  20799 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1278 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, kreker, patispanjë, kuleç të embël, tart, desert-

ëmbëlsira, akullore, akull për ushqim.   

 

 

 

(111)  20798 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1279 

(591)  kafe 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama            Rr. "Muharrem 

Fejza" Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota.   

 

 

 

(111)  20797 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1280 

(591)  kuqe, zezë dhe bardhë. 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

(540)  
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(511) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, kreker, patispanjë, kuleç të embël, tart, desert-

ëmbëlsira, akullore, akull për ushqim.   

 

 

 

(111)  20813 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1281 

(300)  Z-201570643  05/06/2015  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d. 

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  RAVALSYO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20812 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1282 

(300)  Z-201570645  05/06/2015  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d. 

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  VALSAROS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20810 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1283 

(300)  UK00003112895  11/06/2015  UK 

(732)  Paul Smith Group Holdings Limited 

The Poplars, Lenton Lane, Nottingham, NG7 

2PW, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

(540)   
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(511) 3   “Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh; ujë kolonje; shampona; preparate 

për përdorim gjatë dhe pas rroje, preparate tualeti; preparate për kujdes ndaj lëkurës dhe 

flokut; deodorant, anti-perspirantë; preparate për dush dhe banjo; pluhur talk; preparate për 

pastrimin e këpucëve.”   

9   “Korniza për syze, korniza për syze të diellit, syze dielli, syze; pensne; këllëfe (syze-); 

aksesore për telefona mobil; çanta dhe këllëfe të përshtatura apo formësuara për të mbajtur 

kamera dhe/apo video kamera; mbështjellëse të telefonave mobil; këllëfe për telefona 

mobil; këllëfe për telefona mobil të bërë nga lëkura apo imitimi i lëkurës; mbështjellëse për 

telefona mobil të bërë nga materialet e pëlhurës apo tekstilit; çanta dhe këllëfe të 

përshtatura apo të formësuara për të mbajtur pllejerë dixhital të muzikës dhe/apo videos, 

kompjuterëve që mbahen në dorë, asistentëve personal dixhital, organizatorëve elektronikë 

dhe/apo fletoreve elektronike për mbajtjen e shënimeve; çanta të përshtatura për bartjen e 

kompjuterëve; çanta të përshtatura për bartjen lleptop kompjuterëve dhe tablet 

kompjuterëve; mbajtës, rripa, rripa dore, litar të shkurtër dhe kapëse për pajisje elektronike 

dixhitale portative dhe që mbahen në dorë për incizim, organizim, transmetim, manipulim 

dhe rishikim të teksteve, të dhënave, të dhënave audio, imazheve, dhe dosjeve video; 

mbajtëse për maus; dëgjuese; dëgjuese stereo; kufje që futen në vesh; zmadhues stereo; 

audio zmadhues.”   

14   “Stoli të çmuara, byzylykë; qafore, broshe, unaza, vathë, ora dore, ora muri, rripa për 

ora, byzylykë për ora, zingjirë për ora.”   

16   “Letra; karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale për zyre; ngjitës për zyre ose qëllime shtëpiake; materiale për artistë; brusha për 

pikturim; makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre (përveq mobiljeve); materiale për 

instruksione dhe mësimdhënie (përveq aparateve); materiale plastike për paketim (jo të 

përfshira në klasët tjera);  shtypës për printer; klishe; publikime të shtypura; kalendarë; 

albume; materiale dhe pajisje shkrimi, fletore, fletore për shënime, ditarë, adresarë, postera, 

lidhës me fleta të gjera, dosje, skedarë; komplete të stilolapsave dhe lapsave, këllëfe dhe 

mbajtëse; rafte për letra, thika për letra, letra, peshues për letra; mbajtës të fletorëve; pjesë 

dhe pajisje për gjitha mallrat e përmendura.”   

18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë nga kafshët, gëzofa; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 
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për shalëbërës dhe saraç, bagazhe; çanta shpine, çanta, çanta dokumentesh, kuleta xhepi, 

portofole, çanta postieri, mbajtëse për kartela krediti, mbajtëse për monedha, këllëfe për 

çelësa.”   

25   “Artikuj të veshjeve, këpucëve, mbulesave për kokë; dorëza, shalla, shalla femrash, 

rripa, shtrënguese, kravata.”    

35   “Reklamime; menaxhime të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; 

organizim, funksionim dhe mbikqyrje të skemave të besnikërisë dhe stimulimit; shërbime 

të reklamimit që ofrohen përmes internetit; produksione të reklamave televizive dhe të 

radiove; shërbime të llogaritjes; shërbime të ankandeve; ekspozita të tregtisë; nxjerrjen e 

opinionit; procesime të të dhënave; ofrime të informatave biznesore; shërbime të shitjes me 

pakicë lidhur me shitjen e preparateve zbardhuese dhe substancave tjera për përdorim në 

lavenderi; preparateve pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkteve 

parfumerike, vajrave esenciale, produkteve kozmetike, losioneve për flokë; pasta 

dhëmbësh; ujë kolonje; shamponave; preparateve për përdorim gjatë dhe pas rroje, 

preparateve tualeti; preparateve për kujdes ndaj lëkurës dhe flokut; deodorantëve, anti-

perspirantëve; preparateve për dush dhe banjo; pluhurit talk; preparateve për pastrimin e 

këpucëve, kornizave për syze, kornizave për syze të diellit, syzeve dielli, syzeve; pensneve; 

këllëfeve (syze-); aksesorëve për telefona mobil; çantave dhe këllëfeve të përshtatura apo 

formësuara për të mbajtur kamera dhe/apo video kamera; mbështjellëseve të telefonave 

mobil; këllëfeve për telefona mobil; këllëfeve për telefona mobil të bërë nga lëkura apo 

imitimi i lëkurës; mbështjellëseve për telefona mobil të bërë nga materialet e pëlhurës apo 

tekstilit; çantave dhe këllëfeve të përshtatura apo të formësuara për të mbajtur pllejerë 

dixhital të muzikës dhe/apo videos, kompjuterëve që mbahen në dorë, asistentëve personal 

dixhital, organizatorëve elektronikë dhe/apo fletoreve elektronike për mbajtjen e 

shënimeve; çantave të përshtatura për bartjen e kompjuterëve; çantave të përshtatura për 

bartjen lleptop kompjuterëve dhe tablet kompjuterëve; mbajtësve, rripave, rripavetë dorës, 

litarëve të shkurtër dhe kapësve për pajisje elektronike dixhitale portative dhe që mbahen 

në dorë për incizim, organizim, transmetim, manipulim dhe rishikim të teksteve, të 

dhënave, të dhënave audio, imazheve, dhe dosjeve video; mbajtësve për maus; dëgjueseve; 

dëgjueseve stereo; kufjeve që futen në vesh; zmadhuesve stereo; audio zmadhuesve, stolive 

të çmuara, byzylykëve; qaforeve, brosheve, unazave, vathëve, orave të dorës, orave të 

murit, rripave për ora, byzylykëve për ora, zingjirëve për ora, letrës; kartonit; materialeve të 

shtypura; materialeve për lidhjen e librave; fotografive; materialeve për zyre; ngjitësve për 

zyre ose qëllime shtëpiake; materialeve për artistë; brushave për pikturim; makinave të 

shkrimit dhe paisjeve tjera për zyre (përveq mobiljeve); materialeve për instruksione dhe 

mësimdhënie (përveq aparateve); materialeve plastike për paketim (jo të përfshira në klasët 

tjera);  shtypësve për printer; klisheve; publikimeve të shtypura; kalendarëve; albumeve; 

materialeve dhe pajisjeve për shkrim, fletoreve, fletoreve për shënime, ditarëve, adresarëve, 

posterave, lidhësve me fleta të gjera, dosjeve, skedarëve; kompleteve të stilolapsave dhe 

lapsave, këllëfeve dhe mbajtësve; rafteve për letra, thikave për letra, letrave, peshuesve për 

letra; mbajtësve të fletorëve; pjesëve dhe pajisjeve për gjitha mallrat e përmendura, lëkurës 

dhe imitimit të lëkurës; lëkurës nga kafshët, gëzofave; valixheve dhe çantave për udhëtim; 

ombrellave për shi, ombrellave për mbrojtje nga dielli dhe bastunave për ecje; kamzhikëve, 

mallrave për shalëbërës dhe saraç, bagazheve; çantave të shpinës, çantave, çantave të 

dokumenteve, kuletave të xhepit, portofoleve, çantave postieri, mbajtësve për kartela 

krediti, mbajtësve për monedha, këllëfeve për çelësa, artikuj të veshjeve, këpucëve, 
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mbulesave për kokë; dorëzave, shallave, shallave për femra, rripave, shtrënguesve, 

kravatave.”   

 

 

 

(111)  20808 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1285 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse. 

   

 

 

 

(111)  20804 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1286 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 
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çakmak, shkrepëse. 

   

 

 

 

(111)  20803 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1287 

(300)  014434781  31/07/2015  OH 

(732)  UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 

AL Rotterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  FRESH CHARGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vaj esencial, kozmetikë,  ujë kolonje, ujë toaleti, sprej te 

parfymosur për trup; vajëra, krema dhe losione për lëkurë; shkumë për rroje, gjel për rroje, 

losioe për para dhe pas rrojës; talk puder; preparate për larje dhe dush; losione për flokë dhe 

gjele; preparate për kujdesin e dhëmbit; preparate jo –medicinale  për shperlarjën e gojës; 

dezodoranse; preparate kundër djërëses për përdorim përsonal; preparate toaleti  

jo -medicinale. 

   

 

 

 

(111)  20802 

(151)  17/08/2017 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1288 

(300)  014434807  31/07/2015  OH 

(732)  UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 

AL Rotterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  COOL CHARGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vaj esencial, kozmetikë,  ujë kolonje, ujë toaleti, sprej te 

parfymosur për trup; vajëra, krema dhe losione për lëkurë; shkumë për rroje, gjel për rroje, 

losioe për para dhe pas rrojës; talk puder; preparate për larje dhe dush; losione për flokë dhe 

gjele; preparate për kujdesin e dhëmbit; preparate jo –medicinale  për shperlarjën e gojës; 

dezodoranse; preparate kundër djërëses për përdorim përsonal; preparate toaleti  

jo -medicinale. 
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(111)  20863 

(151)  07/09/2017 

(181)  10/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1290 

(300)  29.881  13/07/2015  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  CORE KENT  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte te duhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  20857 

(151)  06/09/2017 

(181)  10/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1291 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, (137-938), 

KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  GENESIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   makina ; makina sportive; autobus; kamion; makina udhëtarësh; makina 

udhëtarësh për më shumë se  shtatë udhëtarë; pjesë dhe pajisje për makina; goma për rrota 

të automjeteve; amortizer për automjete; pajisje frenimi për automjete; ndërrues shpejtësie 

për automjete tokësore; motora për makina.   

 

 

 

(111)  20852 

(151)  06/09/2017 

(181)  10/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1292 

(300)  SN 86/657441  10/06/2015  US ;SN 

86/663251  15/06/2015  US 

(732)  Fossil Group, Inc., a Delaware 

corporation located and doing business at 

901 S. Central Expressway, Richardson, 

Texas 75080, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  FOSSIL 
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(511) 3   Parfum dhe kolonja.   

4   Qirinj.   

9   Pajisje komunikuese me anë të valëve që paraqesin funksionalitetin e 

telekomunikacionit; pajisjet elektronike të monitorimit për identifikimin, ruajtjen, 

raportimin, monitorimin, ngarkimin dhe shkarkimin e të dhënave dhe informatave; 

shkarkimet e aplikacioneve nga telefonat mobil dhe programet softuerike për telefonat 

smart dhe pajisjet për telefonat mobil për të ju mundësuar përdoruesve prezantimin dhe 

informimin e mundshëm nga pajisja, duke përfshirë pajisjet e telefonave mobil te cilat 

mund të inkorporohen ne veshje ose aksesorë të veshjeve ; syze dielli dhe syze;  këllëf për 

syze; çanta mbrojtëse bartëse veçanërisht te përshtatura për pajisje elektronike personale.   

10   Shëndetësi, fitnes, stërvitje dhe pajisjet monitoruese për shëndetin fizik dhe mental për 

monitorimin dhe paraqitjen e informacioneve të stërvitjeve dhe trajnimet në palestër.   

14   Orët smart, instrumentet horologjike dhe kronometrike, orët, kronometër, rripa për orë, 

rripa ore prej materialeve te ndryshme; bizhuteri; veshjet për pajisjet elektronike digjitale 

në formë ore apo bizhuterie.   

25   Veshje; aksesorë të veshjeve; këpucë; kapelë; rripa; shall; dorashka pa gishta, 

dorashka; kapele.   

35   Dyqane të shitjes me pakicë, shitjet online me pakicë nga dyqanet dhe shërbimet e 

porosisë nga katalogu përmes postës elektronike duke përfshirë orë,  bizhuteri, syze dielli, 

këllëf për syze, rripa,varëse për çelësa, çanta të dorës, çanta për monedha metalike, çante 

për bartje, çantë dore, kuletë, portofol, çantë për korrier, valixhe e vogël, çante shpine, 

çanta për kompjuter, këllëf për telefona, mbështjellëse për kompjuterët tablet, elektronike, 

parfum, kolonjë, qirinj, aksesorë të modës, artikuj lëkure dhe aksesorë për veshje.   

42   Programe softuerike qe nxjerrin programe për shërbime të identifikimit, ruajtjen, 

report, monitor, ngarkimin dhe shkarkimin e te dhënave dhe informacione.   

 

 

 

(111)  20824 

(151)  28/08/2017 

(181)  10/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1298 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  CLINICADE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për diagnostifikim dhe reagensa të destinuara për mjekësi.   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të  koncentrimit të preparateve farmaceutike 

antipsikotike në gjakun e pacientit.   
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(111)  20823 

(151)  28/08/2017 

(181)  10/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1299 

(591)  zezë, bardhë , kuqe 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, kreker, patispanjë, kuleç të embël, tartu, deserte  te 

embëla, akullore, akull për ngrenje.   

 

 

 

(111)  20825 

(151)  29/08/2017 

(181)  10/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1300 

(732)  TOTAL SA 2, place Jean Millier La 

Défense 6 92400 Courbevoie – France , FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  EVOLUTION 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Antifriz;mjete ftohëse;Lëngje për sistemet hidraulike dhe të transmetimit;Lëngje 

për frëna;Shtesa kimike për lubrifikantë, karburante motorike dhe karburante.   

4   Vaj dhe yndyrë industriale;Lubrifikante;Lëndë djegëse  lëngje,  të ngurta dhe të 

gasit;Lëndë djegëse motorike;shtesa jo- kimike për lubrifikante, karburante motorike dhe 

karburante.   

 

 

 

(111)  20603 

(151)  01/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1302 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

(540)  CONECTIV 
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(511) 5   Preparate për diagnostifikim dhe reagensa të destinuara për mjekësi.   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të  koncentrimit të preparateve farmaceutike 

antipsikotike në gjakun e pacientit.   

 

 

 

(111)  20604 

(151)  01/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1303 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str.1000 Sofia, R. BULGARIA , BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; cigare, puro; cigarilosë; filtra për cigare; letër për cigare.   

 

 

 

(111)  20605 

(151)  01/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1305 

(732)  Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 

Iphofen, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Knauf 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale dhe komponentë ndërtimi metalike; komponentë të gatshëm ndërtimi 

(metalike); sende të vogla nga metali; pajisje fiksimi nga metali; ndarës metalik për 

ndërtimtari; veshje metalike; profile të bëra nga metali;   

17   Matriale paketimi, ndalimi dhe izolimi;   

19   Materiale ndërtimi jo nga metali.; panele ndërtimi, jo nga metali; gips; gipstablla muri; 

gipstablla; materiale për sipërfaqe, jo nga metali, për ndërtimtari, për qëllime konstruksioni; 

veshje (jo metalike) për dritare; ndarës, jo nga metali; llaç; llaç gipsi, llaç gëlqerje; llaç 

adeziv për qëllime ndërtimi; mastiç, suvatim (reljeve);    

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

179 

 

 

 

(111)  20606 

(151)  01/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1307 

(732)  Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 

Iphofen, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Rotband 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Matriale paketimi, ndalimi dhe izolimi;   

19   Materiale ndërtimi (jo nga metali); suva; suvatim (reljeve); suva të veçanta, do me 

thënë adezivë të bërë në formë të llaçit të gatshëm të përzier me bazë suve.    

 

 

 

(111)  20607 

(151)  01/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1308 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH  

Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 

Rhein, Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  INFINITO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e paraziteve, fungicideve, herbicideve   

 

 

 

(111)  20608 

(151)  01/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1309 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH  

Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 

Rhein,, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  FLINT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate për shkatërrimin e paraziteve, fungicideve, herbicideve”.   
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(111)  20609 

(151)  01/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1310 

(591)  Ngjyrë e kaltër, e bardhë, e zezë. 

(732)  ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT 

GIDA TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ 4. 

Organize Sanayi Bölgesi, 83409 No’lu 

Cadde, No:8, Şehitkamil – Gaziantep / 

TURKEY, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale,  kozmetikë, 

losione flokësh; dentifricë; facoleta bebesh për pastrim; facoleta të lagura kozmetike.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për bebe; 

shtesa ushqimi dhe diete për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale për fashim; materiale 

për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide; pelena bebesh; pelena për të ritur.   

16   Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; lëndë të printuar; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; tastiere dhe rekuizita tjera për 

zyra (pos mobileve); materiale instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve); materiale 

plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera); lloje printerësh; blloqe printimi; 

facoleta (shami) letre.    

 

 

 

(111)  20610 

(151)  02/06/2017 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1311 

(591)  kafe 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   kuleç embëlsirë.   
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(111)  20826 

(151)  29/08/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1323 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL (ANONYMUS 

COMPANY) 28-32, avenue Victor Hugo, 

75116 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;produkte për përkujdesje të bukurisë, sapune, 

parfumeri, vajëra esencial, kozmetike, locione për flokë;pastë dhëmbësh.”   

5   “Produkte sanitare.”   

21   Enë për shtëpi, kuzhinë dhe konteiner (jo nga metalet e çmuara apo të mveshura në 

to);krehër dhe sfungjerë;brusha (përvec brushave për pikturim);material për krijimin e 

brushave;artikujt për pastrimi;lesh qeliku;mbajtës për lule dhe bimë, enë për djegien e 

parfumit, mbajtës sapuni, çantë toaleti.”   

 

 

 

(111)  20827 

(151)  29/08/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1325 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  INTRAVIEW 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për diagnostifikim dhe reagensa të destinuara për mjekësi.   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të  koncentrimit të preparateve farmaceutike 

antipsikotike në gjakun e pacientit.   
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(111)  20828 

(151)  29/08/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1326 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ENVIEW 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për diagnostifikim dhe reagensa të destinuara për mjekësi.   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të  koncentrimit të preparateve farmaceutike 

antipsikotike në gjakun e pacientit.   

 

 

 

(111)  20829 

(151)  29/08/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1327 

(732)  uniQure IP B.V. Meibergdreef 61 

1105 BA Amsterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama          

 
 

(540)  GLYBERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike;preparate biologjike për përdorim klinik dhe medicinal për 

terapi gjenetike dhe qelizore;reagense klinike medicinale për përdorim në terapitë nukleare 

më bazë thartire, terapi gjenetike, terapi qelizore, dijagnoza gjenetike, dhe testimi 

gjenetik;preparate farmaceutike dhe vaksina për përdoreim  në terapitë gjenetike;vektorë 

për terapi gjenetike.   

 

 

 

(111)  20830 

(151)  29/08/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1330 

(300)  154189785  17/06/2015  FR 

(732)  MEDITHAU Lieudit Montepenedre  

34340 MARSEILLAN, FR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  TARBOURIECH 
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(511) 31   Guaca, molusqe, butak, produktet ushqimore prej deti , gaforre dhe peshq, të 

gjalla, vezë peshku, alga për konsum njerëzor ose shtazor;fruta dhe perime të freskëta.   

 

 

 

(111)  21006 

(151)  21/09/2017 

(181)  15/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1331 

(732)  K.I.D.&PARTNERS,,SH.P.K Kristina 

Dodo, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)  K.I.D.& PARTNERS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat, Menaxhim Biznesi,Aministrim Biznesi,Shërmime zyre.   

41   Arsimi,Sigurimi i kualifikimeve,argëtimi,aktivitete sportive dhe kulturore.   

44   Shërbime Mjeksore,shërbime Veterinare,Kujdes Higjenik dh ebukurije për njerzit dh 

ekafshët,shërbime bujqësore,kopshtare dhe pyjore   

 

 

 

(111)  20832 

(151)  29/08/2017 

(181)  15/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1332 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  INTERPOINT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për diagnostifikim dhe reagensa të destinuara për mjekësi.   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të  koncentrimit të preparateve farmaceutike 

antipsikotike në gjakun e pacientit.   

 

 

 

(111)  20831 

(151)  29/08/2017 

(181)  15/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1333 

(591)  portokall, verdhë, bardhë kuqe dhe 

zezë 

(540)   
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(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, kreker, patispanjë, kuleç të embël, tartu, deserte  te 

embëla, akullore, akull për ngrenje.   

 

 

 

(111)  20873 

(151)  12/09/2017 

(181)  15/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1334 

(732)  Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  C-HR 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “Automobila dhe pjesë strukturore për to.”    

 

 

 

(111)  20876 

(151)  12/09/2017 

(181)  15/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1335 

(591)  Ngjyrë e zezë, e bardhë, e kuqe 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi HALIL DOOEL Ul. Prohor Pcinski 

BR 16 1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   
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(111)  21057 

(151)  28/09/2017 

(181)  16/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1338 

(300)  014666168  12/10/2015  OH 

(732)  Friesland Brands B.V. Stationsplein 4 

3818 LE AMERSFOORT, NL 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates"  Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike dhe veterinare;substanca dietike dhe fortifikimi për 

përdorim mjekësor;ushqim për bebe;shtojca të ushqimit, të pa përfshira në klasat e 

tjera;përgatitje me vitamina;ushqim dhe pije për përdorim dietik, me apo pa shtimin e 

vitaminave, minerale, proteina dhe/ose karbohidrate, qoftë të parapara apo jo për 

sportistët;ushqim, shtojca dietike dhe substance forcuese për kafshët për përdorim 

veterinar;prebiotik dhe probiotik;përgatitje kalciumi.   

29   Mish, peshk, shpezë dhe të ngjajshme;ekstrakte të mishit;zëvendësues të mishit të 

përfshira në këtë klasë;supë;produkte të patates të përfshira në këtë klasë;fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatuara;xhelatinë, reçel;vezë;produkte të b;pije me bazë 

qumështi, ku dominon komponenta e bylmetit;produkte të bylmetit për qëllime dietike (jo 

për qëllime mjekësore);produkte të bylmetit të konservuara;gjalpë shpërndarës përfshirë në 

këtë klasë;qumësht dhe produkte të qumështit, duke përfshirë qumësht dhe produkte të 

qumështit pa kalori dhe me kalori të ulët dhe zëvendësues të përfshirë në këtë 

klasë;qumësht pluhur, qoftë i ëmbëlsuar apo jo qumështi i evaporuar 

(kontensuar);millkshejk;produkte të bylmetit të fermentuara;buter qumështi;jogurt dhe 

produkte të jogurtit;gjizë, quark;djathë dhe produkte të djathit;krem, krem për ëmbëlsira, 

krem kosi, crème fraîche, qumësht dhe krem për kafe dhe zëvendësues të tyre duke 

përfshirë edhe kremërat;krem karameli;deserte me bazë të qumështit dhe pudding të 

përfshira në këtë klasë;produktet e bylmetit të përmendura më lartë, natyrale dhe të shtuara 

me frute, lëngje, aromatizues, arra, fara, çaj, barishte, erëza, mustardë, kafe, kakao, mjaltë, 

vitamina, minerale dhe aditivë të tjerë;vajra dhe yndyrna dhe përzierjet e tyre, me ose pa 

yndyrë të reduktuar dhe/ose vlerë të reduktuar në kalori;gjalpë, vaj gjalpi (gjalpë 

Ghee);ushqime të gatshme, ushqime gjysmë të përgatitura, pije mengjesi, ushqime të lehta 

të ëmbla të përfshira në këtë klasë;të gjitha mallrat e përmendura më lartë për konsum 

njerëzor.   

30   Pije të çokollatës dhe kafes, duke përfshirë qumësht me çokollatë dhe pije me kafe me 

kalori të reduktuar, dhe përgatitjet për të përgatitur këto pije, që nuk janë të përfshira në 

klasat e tjera;produkte (kryesisht) me përbërës mjalte (të pa përfshira në klasat e tjera);pije 

me përbërës çaji, çokollate, kakaos apo kafes gjithashtu duke përfshirë mjaltë dhe përgatitje 

për të bërë këto pije;që nuk janë të përfshira në klasat e tjera;miell dhe përgatitje të bëra nga 

drithërat dhe produktet e miellit, duke përfshirë ushqime të lehta të paketuara;qull me 

përbërje të qumështit apo produkte të qumështit;shpërndarës, që nuk janë të përfshirë në 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

186 

 

klasat e tjera;puding, kremë Bavarian, mousse të përfshirë në këtë klasë, me apo pa shtimin 

e frutave, pijeve, arrave apo aditivë të tjerë apo aromatizues, me predominim të 

qumështit;produkte të pjekura, që nuk janë të përfshira në këtë klasë;shurup glukoze dhe 

pluhur për ushqim;akullore;salca;pluhur për akullore;përbërës të detyrueshëm për 

akullore;akullore e përzier në formë të lëngshme dhe në formë pluhuri për të bërë 

akullore;erëza në formë pluhuri për përgatitjen e ushqimeve;ushqime të gatshme, ushqime 

gjysmë të përgatitura, të përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  20745 

(151)  14/08/2017 

(181)  16/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1340 

(732)  Swarovski Aktiengesellschaft 

Dröschistrasse 15 9495 Triesen 

Liechtenstein, AT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  SWAROVSKI 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbimet e shitjes me pakicë në dyqane, 

shërbimet e shitjes me shumicë, shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë nëpërmjet 

internetit, shërbimet e dyqaneve  te shitjes me pakicë të ofruara nëpërmjet rrjetit global 

kompjuterik, shërbimet e reklamimit; shërbime elektronike të reklamimit dhe sherbimet e 

promovimit duke përfshirë postën elektronike, reklamime nëpërmjet internetit në rrjetet 

kompjuterike, shërbimet për hulumtim në opinion, shërbime që lidhen me aktivitetin e 

promovimit te çfarëdo lloji të biznesit, duke përfshirë shpërndarjen e mostrave, shërbimet e 

reklamimit, shërbimet e telemarketingut, kampanja për promovimin e informacionit, 

shërbimet e organizimit të ekspozitave, shërbimet e organizimit të panaireve, të gjitha 

shërbimet në lidhje me shitjen e produkteve të ndryshme, përfshirë kozmetikën, parfume, 

produkte bartëse kompjuterike, bylyzyk aktiv dhe të fitnesit, ndëgjuese dhe kufje, USB 

shkop, USB konektor, pajisje kompatibile për ruajtjen e të dhënave, lapsa me majë shkruese 

për ekran me prekje (touch-screen), altoparlantë dhe sisteme altoparlanti, veçanërisht 

altoparlantët portativ, çanta, këllëf dhe mbështjellëse special të dizajnuara për kufje, 

kompjuter, mbështetje dixhitale dhe telefona celularë, syze për diell, syze (optike), këllëf 

për syze, durbin, dylbi, teleskop, llampë, llambadarë, pjesë për llambadarë, aparat për 

ndriçim, gurë të çmuara, margaritarë të qelqit, gurë qelqi të lëmuar, gurë të çmuar nga 

fasada e qelqit, stoli dhe bizhuteri autentike, orë muri dhe orë, artikuj për zyre, artikuj 

shkrimi, çanta, kuleta, mbajtëse çelsash (keychains), këllëf për kartela, garderobë, mbathje, 

rroba tekstili, orendi, pasqyra, korniza për fotografi, produktet dekorative bërë kryesisht 

prej qelqit, figura, vazo, pjatë qelqi, çirimbajtës qelqi dhe çirimbajtëse, gota për pije, stoli 

për flokë, dekorim për pemën e Krishtlindjës, artikuj për duhanpirës (të cilat përjashtojnë 

transportin e tyre), menaxhimi i biznesit dhe konsultimi organizativ; shërbimi për 

rregullimin e vitrinave; organizimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; publicitet, promovimin e shitjës për të tjerët; këshillim i biznesit dhe ndihmë 

në marrëdhëniet me publikun, menaxhimin dhe operimin e dyqane me pakicë dhe / ose të 
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drejtat e franshizës; hulumtim marketingu; studim i marketingut; prodhimin e filmave 

reklamues; bashkimi i shumllojshmërive të mallërave për shërbimin e konsumatorëve në të 

cilën përfshihen kozmetika, parfumat, produkte bartëse kompjuterike, bylyzyk aktiv dhe të 

fitnesit, ndëgjuese dhe kufje, USB shkop, USB konektor, pajisje kompatibile për ruajtjen e 

të dhënave, lapsa me majë shkruese për ekran me prekje (touch-screen), altoparlantë dhe 

sisteme altoparlanti, veçanërisht altoparlantët portativ, çanta, këllëf dhe mbështjellëse 

special të dizajnuara për kufje, kompjuter, mbështetje dixhitale dhe telefona celularë, Syze 

për diell, syze (optike), këllëf për syze, durbin, dylbi, teleskop, llampë, llambadarë, pjesë 

për llambadarë, aparat për ndriçim, gurë të çmuara, margaritarë të qelqit, gurë qelqi të 

lëmuar, gurë të çmuar nga fasada e qelqit, stoli dhe bizhuteri autentike, orë muri dhe orë, 

artikuj për zyre, artikuj shkrimi, çanta, kuleta, mbajtëse çelsash (keychains), këllëf për 

kartela, garderobë, mbathje, rroba tekstili, orendi, pasqyra, korniza për fotografi, produktet 

dekorative bërë kryesisht prej qelqit, figura, vazo, pjatë qelqi, çirimbajtës qelqi dhe 

çirimbajtëse, gota për pije, stoli për flokë, dekorim për pemën e Krishtlindjës, artikuj për 

duhanpirës (të cilat përjashtojnë transportin e tyre), duke u mundësuar konsumatorëve për 

të kërkuar këto produkte nëpërmjet web sajtit dhe mënyrë e thjeshtë për të porositur këto 

mallra.    

 

 

 

(111)  20872 

(151)  12/09/2017 

(181)  16/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1341 

(732)  DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA 

12 20122 MILANO , IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  SINTREDIUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike;Medikamente;Preparate farmaceutike;Preparate për 

përdorim medicinal;Preparate farmaceutike për kurimin te sëmundjeve 

autoimune;Preparate farmaceutike për kurimin  e artritisit reumatoid;Preparate 

farmaceutike për kurimin e lupusit;Preparate farmaceutike për kurimin e astmës bronkiale.   

 

 

 

(111)  20611 

(151)  02/06/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1348 

(591)  kaltër, kaltër e ndritëshme, bardhë. 

(300)  29895  23/07/2015  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808, US 

(540)   
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte të duhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  20612 

(151)  06/06/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1349 

(732)  Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  GT86 

 
 

     

 
 

 

(511) 12    “Automobila dhe pjesë strukturore për to.”    

 

 

 

(111)  20574 

(151)  24/05/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1352 

(732)  DPSH “Gërmia” Rr. “Nazim Gafurri” 

nr. 237, 10000, Prishitnë, KS 

(740)  Gani Bulliqi Rr. “Nazim Gafurri” nr. 

237, 10000, Prishitnë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete   

37   Larje, Larje Automjeti; Larje automjeti; Larje e automjeteve me motor; Larje 

makinash; Lustrim automjeti; Lustrim; Pastrim automjeti.   
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(111)  20576 

(151)  24/05/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1353 

(591)  E kaltër e errët, kaltërt e qeltë, 

portokallt dhe e bardhë  

(732)  Melitta Europa GmbH & Co. KG 

Ringstrasse 99, 32427 Minden, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16; 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Peceta nga letra për thithje, ndarësit e pikave (filtrate), matet për gota, të gjitha 

prodhimet e cekura janë nga letra; leckat nga letra për fshirje, qeset për mbeturina dhe qeset 

për mbeturina dhe qeset për thërmijat e bukës ose nga materialet plastike  

 

   

 

 

 

(111)  20578 

(151)  24/05/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1354 

(591)  E kaltër e errët, kaltërt e qeltë, 

portokallt dhe e bardhë 

(732)  Melitta Europa GmbH & Co. KG 

Ringstrasse 99, 32427 Minden, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16; 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Peceta nga letra për thithje, ndarësit e pikave (filtrate), matet për gota, të gjitha 

prodhimet e cekura janë nga letra; leckat nga letra për fshirje, qeset për mbeturina dhe qeset 

për mbeturina dhe qeset për thërmijat e bukës ose nga materialet plastike    

 

 

 

(111)  20579 

(151)  24/05/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1355 

(591)  Gri dhe e bardhë 

(732)  Melitta Europa GmbH & Co. KG 

(540)   
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Ringstrasse 99, 32427 Minden, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga            Rr. “Fehmi Agani” 

1/16; 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Peceta nga letra për thithje, ndarësit e pikave (filtrate), matet për gota, të gjitha 

prodhimet e cekura janë nga letra; leckat nga letra për fshirje, qeset për mbeturina dhe qeset 

për mbeturina dhe qeset për thërmijat e bukës ose nga materialet plastike    

 

 

 

(111)  20580 

(151)  24/05/2017 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1356 

(591)  E kaltër e errët, portokallt, bardhë dhe 

gri 

(732)  Melitta Europa GmbH & Co. KG 

Ringstrasse 99, 32427 Minden, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16; 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Peceta nga letra për thithje, ndarësit e pikave (filtrate), matet për gota, të gjitha 

prodhimet e cekura janë nga letra; leckat nga letra për fshirje, qeset për mbeturina dhe qeset 

për mbeturina dhe qeset për thërmijat e bukës ose nga materialet plastike    

 

 

 

(111)  20581 

(151)  24/05/2017 

(181)  18/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1358 

(732)  “Shpija e Vjetër” Sh.P.K. Rr. “Qamil 

Hoxha” p.n., 10 000, Prishtinë, KS 

(740)  Mentor Mehmeti “Shpija e Vjetër” 

Sh.P.K.Rr. “Qamil Hoxha” p.n., 10 000, 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Lokale; Shërbime baresh; Vende akomodim; Bare me ushqim; Dhënia me qira e 

akomodimeve të përkohshme; Kantina; Katering (Ushqim dhe pije); Restorante; Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme);    

 

 

 

(111)  20583 

(151)  24/05/2017 

(181)  18/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1360 

(732)  DURALEX INTERNATIONAL 

Société par Actions Simplifée 7, rue du Petit 

Bois, 45380 La Chapelle Saint Mesmin, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DURALEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; brushat (përveç 

brushave për ngjyrosje); materialet për punimin e brushës; artikuj për qëllime pastrimi; 

tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që 

përdoret në ndërtimtari); qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; objekte qelqi për përdorim në kuzhinë, në mënyrë të veçantë prej qelqi të 

kalitur; pjatat, enët e vogla, gotat, komplete te tenxhereve (tiganeve), tasat, enët për gjalpë, 

kutitë prej qelqi, damixhanë, kuti për ëmbëlsira, shishet, kavanozët, shërbimet  e kafes, 

shërbimet e çajit, kavanozat e kafesë, jo-elektrike, kavanozat e çajit, jo-elektrike, vazot, 

takëmet e tryezës, pjatë filxhani, gotat për pije, kupat pë pije, brokët, kanat, mbajtëset e 

kandilave, ngjitësit e kandilave (shandanët), varëse kuzhine, enë kuzhine jo-elektrike për 

gatim, slitat, bocat (shishe), gastare, kova akulli, kova akulli, enët, tabaka për përdorim të 

brendshëm, pjata për sallatë, enë supe, enë salcë, pjata të vogla për shërbim të një personi, 

tabaka për hors d'oeuvres (antipastë).   

 

 

 

(111)  20589 

(151)  24/05/2017 

(181)  18/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1363 

(732)  R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer Str. 

21-23 40549 Düsseldorf, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  Sir Winston Tea 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çaj dhe produkte nga çaji ( çaj frutash, çajëra bimore, infuzione) për përdorim 
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medicinal; Shtesa ushqimi; preparate dietike.   

30   Çaj dhe produkte nga çaji ( çajëra frutash, çajëra bimore jo medicinale, infuzione) dhe 

zëvendësues të tyre, gjithashtu me përberës shtesë; Ekstrakte çaji; Çaj i akullët; Preparate 

dhe pije të përgaditura (neqoftëse janë të përfshira në klasën  30) më bazë çaji, produkte 

nga çaji  ose përbërësit e tyre shtesë ose ekstrakte të tyre, ose zavëndësuesit e tyre; Aroma 

për pije, përpos vajërave eterike; Kafe; Zavendësues të kafës; Kakao; Produkte nga kakao; 

Pluhur çokolate për pije;    

32   Pije jo alkoolike; Pije me shtojcë të çajit ose produkte nga çaji; Pije Frutash; Sirupe 

dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve.    

 

 

 

(111)  20613 

(151)  07/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1365 

(300)  EM 014331061  06/07/2015  OH 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4 86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar,dhallë; jogurt,  jogurt frutash, lëngje nga jogurti, jogurt çokolate ose nga kakao; 

lëngje të përziera jo alkoolike të qumështit, kefir, ajkë, djath i bardhë i butë, djath i bardhë i 

butë  me fruta dhe  bimë; deserte me bazë qumështi; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi; 

qumësht dhe kumështë pluhur si produkte ushqimore, më ose pa shtesa; lyrës (të cilë 

përmbajnë yndyrë); frape; kumështë.   

30   Puding, akull për ngrenje, pluhur për akullore; produkte bukëpjekësish afatgjate dhe 

pjekurina, posaçerisht kuleç –embëlsitrë të gatshëm  dhe patispanja; lëngje më bazë kakao; 

puding  nga  orizi   

 

 

 

(111)  20615 

(151)  07/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1367 

(732)  OshKosh B’Gosh, Inc. A Delaware 

Corporation 3438 Peachtree Road NE Suite 

1800 Atlanta, Georgia 30326 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  OSHKOSH B’GOSH  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime: Dyqane të shitjës më pakicë dhe on-lajn shërbime të objekteve të 
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shitjës më pakicëa të cilë përmbajnë veshje, mbathje, mbështjellëse koke,  mbulesa 

shtrati(çarçaf-mbulesë jorgani dhe jasteku), çanta të dorës, mobile, lodra, dhe produkte të 

ngjashme për foshnje dhe fëmijë.    

 

 

 

(111)  20616 

(151)  07/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1368 

(732)  OshKosh B’Gosh, Inc. A Delaware 

Corporation 3438 Peachtree Road NE Suite 

1800 Atlanta, Georgia 30326 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  OSHKOSH B’GOSH  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mallra: Veshje për foshnja dhe fëmijë, Këpucë dhe mbështjellëse koke.   

 

 

 

(111)  20630 

(151)  09/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1370 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e verdhë e 

hapur dhe mbyllur, e zezë dhe rozë. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.  Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampo   

 

 

 

(111)  20631 

(151)  09/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1371 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e zezë, rozë 

(540)   
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dhe e verdhë e mbyllur. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampo   

 

 

 

(111)  20632 

(151)  09/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1372 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e verdhë e hapur dhe 

mbyllur, e bardhë, e zezë, rozë dhe 

portokalli. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C.            Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampo   

 

 

 

(111)  20628 

(151)  09/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1374 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan për vetë mbështjellje të cigareve, gypat e cigareve, duhan për përtypje, 

duhan për nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në 

medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit për ngrohje;  pajisje elektronike dhe 

pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes 

aerosol për inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e 

cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje 

cigaresh, çakmak, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  20629 

(151)  09/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1375 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PARLIAMENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan për vetë mbështjellje të cigareve, gypat e cigareve, duhan për përtypje, 

duhan për nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në 

medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit për ngrohje;  pajisje elektronike dhe 

pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes 

aerosol për inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e 

cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje 

cigaresh, çakmak, shkrepëse.   
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(111)  20656 

(151)  16/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1376 

(732)  Philip Morris Products S.A Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan për vetë mbështjellje të cigareve, gypat e cigareve, duhan për përtypje, 

duhan për nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në 

medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit për ngrohje;  pajisje elektronike dhe 

pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes 

aerosol për inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e 

cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje 

cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  20614 

(151)  07/06/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1377 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), QA 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Smart Sense 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; autobusët; makina sportive; 

kamionçinë; automjetet e shërbimeve sportive; makina për gara; makina për mallra; pjesë 

dhe pajisje të mjeteve tokësore; pajisjet e frenimit për automjete;transmetuesit e fuqisë dhe 

kushineta për automjetet tokësore; makina për automjete tokësore; motorët për automjete 

tokësore; transmetuesit për makina tokësore.   
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(111)  20633 

(151)  09/06/2017 

(181)  22/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1381 

(732)  TOP SHOP INTERNATIONAL SA 

Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  NAPSIE 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobile, pasqyre, korniza për fotografi; mallëra  (te cilat nuk janë përfshirë në 

klasë tjera) nga druri, tapa, kallami, thuprave për thurje, bririt, kocka, dhëmbit të elefandit, 

kockave të balenes, guacave, çelibari, parica(sedef), shkumës se detit dhe zavëndësuesve  

për të gjitha këto materie, ose nga plastika; jastek; krevat; dyshek; mbulesa, jorgan, jastek 

për krevat, përpos çarqafëve dhe mbeshtjellëseve per jorgana.   

24   Tekstil  dhe produkte të tekstilit, të cilet nuk janë përfshirë në klasë tjera; mbulesa për 

krevat; mbulesa për tavolinë; batanije për krevat; çarqafëve dhe 

mbeshtjellëseve per jorgana. 

   

27   Tepiha, çilima, shtroja dhe hasër, linoleum  dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemeve; tapiseri [muri] (e cila nuk është nga tekstili).   

35   Reklamimi; administrimi afarist; administrim biznesi; shërbimet e zyrës; prezentimi i 

produkteve permes mjeteve te komunikimit, për qellime të shitjës më pakicë; promovimi i 

shitjes për të tjerët; shitja më pakicë; sigurimi  on-lajn i tregut për blerësit dhe shitësit te 

mallërave dhe shërbimeve.   

 

 

 

(111)  20640 

(151)  14/06/2017 

(181)  22/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1384 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e zezë, e 

kuqe dhe e kaltër 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437  Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dhe lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 
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foshnjat; balsame për qëllime mjekësore; fije dietetike / fibra dietike; sheqerkë për qëllime 

mjekësore; suposte; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; pije dietetike 

përshtatur për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore; enzima preparate për qëllime 

mjekësore; preparate hemorroidesh; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për qëllime mjekësore; preparate kimiko-farmaceutike; preparate farmaceutike për 

kujdes të lëkurës; pomada për qëllime mjekësore; kripra banje për qëllime mjekësore; 

preparate terapeutike për banjë; preparate banjo për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime 

njerëzore; locione për qëllime farmaceutike; shami të ngopura me locione farmaceutike; 

barishte mjekësore; barishte çaj për qëllime mjekësore; pomada për qëllime farmaceutike; 

yndyra për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; Pije mjekësore; shtesa ushqimore minerale; 

pilula për qëllime farmaceutike; pluhur për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime 

farmaceutike; tableta për qëllime farmaceutike; vaj mjekësor; preparate vitaminash.   

 

 

 

(111)  20641 

(151)  14/06/2017 

(181)  22/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1385 

(732)  Abbott Point of Care Inc., 400 College 

Road East, Princeton, New Jersey 08540., 

US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  I-STAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Reagjense për diagnostifikimin medicinal; preparate për testim për përdorim 

medicinal; teste diagnostike për përdorim medicinal; patrone të cilë përmbajnë reagjensa 

për përdorim në  diagnostifikimin medicinal.   

9   Softuer  dhe  harduer  i cili përdoret për testimin e gjakut,  lëngjeve trupore dhe indeve; 

softuer dhe  harduer  për konfigurimin  e sistemit për testimin e gjakut, lëngjeve trupore dhe 

indeve; softuer për ndërfaqe(interfejs) ne të dhenat elektronike dhe aparate  për sisteme për 

testimin e gjakut, lëngut truporë dhe indeve; hardueri kompjuterik  dhe softueri  për 

përdorim ne lëminë e diagnostifikimit medicinal; softuer për administrim me instrumente 

për diagnostifikimin medicinal  dhe/ose instrumente laboratorike; softueri kompjuterik  dhe 

hardueri  për administrimin  e nenfaqeve(interfejs)  ne mes te instrumenteve per 

diagnostifikimin medicinal  dhe/ose  instrumenteve laboratorike; softueri dhe hardueri 

kompjuterik për administrimin me procesin e punës  se laboratorit për diagnostifikimin 

medicinal; softuer dhe harduer  për administrim me informacione laboratorike; softueri dhe 

hardueri kompjuterik për  përcjelljën  e  instrumenteve për diagnostifikimin medicinal  

dhe/ose instrumenteve laboratorike;softueri dhe hardueri kompjuterik për zgjidhjen e 

problemeve  lidhur më instrumentet për diagnostifikimin medicinal  dhe/ose instrumenteve 

laboratorike; softueri kompjuterik  për përpunimin e të dhenave  te testimit te 

diagnostifikimit medicinal dhe /ose të dhenave laboratorike. 
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(111)  20642 

(151)  14/06/2017 

(181)  23/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1387 

(300)  59916/2015  19/08/2015  CH 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunet, kozmetikët, locionet për flokë, preparatet për pastrimin, kujdesin dhe 

zbukurimin e lëkurës, lëkurës së kokës dhe flokëve, produktet stiluese për flokë, nuancim 

flokësh, preparatet zbardhuese, ngjyrosëse dhe ngjyruese.   

 

 

 

(111)  20647 

(151)  14/06/2017 

(181)  24/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1389 

(591)  E kaftë, e zezë, bezh, okër, roze 

(732)  Dragan Radivojević Apatinska pivara 

doo Apatin Trg Oslobodjenja 5, 25260 

Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  20751 

(151)  14/08/2017 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1391 

(591)  E kuqe, e bardhë, e kaltër, e kaltër e 

errët, e kaltër e lehtë, e gjelbër, vjollcë, e 

zezë,  rozë, rozë e errët. 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

(540)   
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Delaware corporation 300 Park Avenue New 

York, New York 10022 , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëng për shpëlarjen e gojës.   

21   Furçë dhëmbësh.   

 

 

 

(111)  21007 

(151)  21/09/2017 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1392 

(591)  E kaltër, e kaltër e errët, e kaltër e 

hapur, e gjelbër, e zezë, rozë, e bardhë 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue New 

York, New York 10022 , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëng për shpëlarjen e gojës.   

21   Furçë dhëmbësh.   

 

 

 

(111)  21008 

(151)  21/09/2017 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1393 

(591)  E gjelbër, e gjelbër e hapur,  e kaltër e 

hapur, gri, e zezë,  e bardhë 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue New 

York, New York 10022 , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëng për shpëlarjen e gojës.   

21   Furçë dhëmbësh.   
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(111)  21009 

(151)  22/09/2017 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1394 

(591)  E kuqe, e bardhë, e kaltër, e kaltër e 

errët, e kaltër e lehtë, e gjelbër, vjollcë, rozë, 

rozë e errët. 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue New 

York, New York 10022 , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëng për shpëlarjen e gojës.   

21   Furçë dhëmbësh.   

 

 

 

(111)  21010 

(151)  22/09/2017 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1395 

(591)  E kaltër, e bardhë, e kuqe. 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                300 Park 

Avenue New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëng për shpëlarjen e gojës.   

21   Furçë dhëmbësh.   

 

 

 

(111)  21004 

(151)  21/09/2017 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1396 

(591)  E kuqe, e bardhë, e kaltër e errët, e 

kaltër e hapur, e gjelbër, e gjelbër e hapur, 

(540)   
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gri, vjollcë, rozë e errët,  

e zezë. 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue New 

York, New York 10022 , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Furçë dhëmbësh.   

 

 

 

(111)  21005 

(151)  21/09/2017 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1397 

(591)  kafe, verdhë,  

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   kuleç -embëlsirë.   

 

 

 

(111)  21459 

(151)  01/11/2017 

(181)  29/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1408 

(732)  Bujar Morina  Fshati Gllarevë, Klinë 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,     
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kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shitja me shumicë 

dhe pakicë e të gjitha produkteve te konsumit te gjere dhe produkteve kozmetike, 

higjienike, kimike, te drurit dhe plastikes, metalike, letres, gjyrave dhe llaqeve te ndryshme, 

veshmbathje, instrumente matese, bizhuteri, mjete  dhe aparate per zerim dhe ndriqim, 

instrumente audio dhe dhe video lojra dhe atyre vizuale, aparate televizive, aparate telefon, 

kompjuter dhe makina shkrimi, makina larese, soba per ngrohje dhe gatim, lloje te 

ndryshme te eneve dhe veglave per guzhinë, vegla dhe instrumente pune, vegla dhe 

instrumente sanitarie, vegla dhe instrumented he material per muratim dhe suvatim, kabllo 

elektrike, mjete dhe instrumente elektrike, mjete dhe instrumente per hidraulik, mjete dhe 

instrumente per ngrohje qendrore, qimento, gelqere, gjipse te ndryshme per nevoja elktrike 

dhe ndertimtari, gypa te ndryshem nga hekuri dhe plastika per ndertimtari, tulla, tjegulla, 

tegola dhe mallrat e ndryshme nga metali, druri dhe plastike per ndertimtari, dyer dhe 

dritare nga druri, metali dhe plastika, lloje te ndryshme te qelqeve per ndertimtari, zhavore 

dhe materiale me origjina nga guri, dheu dhe matali per ndertimtari, vegla dhe instrumente 

per bujqesi, blegtori, kopeshtari, akumulator, konvertor elektrik, makina llogaritese, makina 

shkrimi, makina peshuese, qarqe te integruara.     

 

 

 

(111)  21003 

(151)  21/09/2017 

(181)  29/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1409 

(732)  Bujar Morina  Fshati Gllarevë, Klinë 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë 

Republika e Kosovës 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 
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udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline.   

25   Veshje, këpucë, kapele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, grepa dhe filiqe, gjilpëra dhe 

karfica; lule artificiale.   

27   Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili).   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.   

38   Telekomunikacione.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

40   Përpunimi i materialeve.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.   

45   Shërbime ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve; 

shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar nevojat e 

individëve   
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(111)  20746 

(151)  14/08/2017 

(181)  29/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1411 

(732)  KONYA SEKER SANAYI VE 

TICARET A.S BEYSEHIR YOLU UZERI 

MERKEZ KONYA, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu. Perime të thara. Supra të gatshme, lëng 

mishi. Ullinj, brumra me përbërje ulliri. Qumësht dhe produkte qumështi (duke përfshirë 

gjalpin). Vajra vegjetal ushqimorë. Fruta dhe perime të thara, të konservuara, të gatuara, të 

tymosura, të kripura. Arra të ngrënshme. Arra dhe brumra me përbërje kikiriku, fara susami 

të thërmuara (tahin-brumë me fara susami). Vezë, pluhur veze. Lëndë ushqimore 

suplementare jo për qëllime mjeksore (pjalm, proteina, karbohidrate). Patate të skuqura.    

30   Kafe, kakao; pije me bazë kafe ose kakao, pije me bazë çokollate. Makarona, ravioli, 

makarona nudëll. Produkte bukëpjekësi, ëmbëlsira. Mjalt, qumësht mbretëreshe, propolis. 

Salca dhe erëza për ushqime. Maja, sodë buke; ingredientë natyral për përmirësim forme, 

ngjyre të produkteve të bukëpjekësit dhe vonimin e bërjes bajat. Të gjitha llojet e miellit, 

bollgurit dhe niseshtesë. Sheqer i grimcuar, peta sheqeri, sheqer pluhur. Ҫajra, çajra të 

ftohtë. Produkte ëmbëltoreje, çokollata, biskota, biskota të thata, vaferë. Ҫamçakëzë. 

Akullore, akuj të ngrënshëm. Kripë. Ushqim i thatë prej drithërash (drithëra) dhe produkte 

të tyre.   

32   Birra; përgatitje të përdorura në punishten e birrës. Ujra mineralë, ujë pa gaz, ujë i 

pijshëm, limonata me sodë, ujra tonikë. Lëngje prej frutash dhe perimesh, koncentrate dhe 

ekstrakte të tyre, pije të lehta.   

 

 

 

(111)  21256 

(151)  18/10/2017 

(181)  31/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1419 

(591)  E verdhë, kafe, tan (oker), bezhë, 

portokalli, e bardhë, e kuqe, e gjelbër 

(732)  " PIONIR" d.o.o. Beograd Pozeska 

65b,11000 Beograd, RS 

(740)  Arianit Nikçi Rr.Bill Clinton 12/Pejë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Karamele me lajthi   

 

 

 

(111)  21244 

(151)  18/10/2017 

(181)  05/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1 

(732)  DEVOLLI GROUP sh.p.k. Zahir 

Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumështi dhe produktet e tij, përfshirë gjizën, gjalpin, jogurtin, kosin, djathërat 

dhe nën produktet tjera të tyre   

32   Ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  21247 

(151)  18/10/2017 

(181)  05/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/2 

(732)  DEVOLLI GROUP sh.p.k. Zahir 

Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumështi dhe produktet e tij, përfshirë gjizën, gjalpin, jogurtin, kosin, djathërat 
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dhe nën produktet tjera të tyre   

32   Ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  20572 

(151)  24/05/2017 

(181)  05/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/3 

(732)  Stojkov Dusko Kolesino 76, Opstina 

Novo Selo, Strumica., MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produkte nga drithërat, produkte nga pasta dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira, 

ëmbëlsira të thata, bakllavë, tullumbë, ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, bukë 

xhenxhefili, hallvë, ëmbëlsira nga bajamet, biskota, biskota petit-beurre, sheqerka, miell për 

ushqim, vanilje [aromatizuese], Pelte (pelte frutash [ëmbëlsira],ëmbëlsira, ëmbëlsira të bëra 

nga brum me sheqer, biskota të thata, sheqer i kristalizuar për ushqim, karamele me brumë 

bajamesh, produkte me miell të bluar, oriz (torta orizi), petulla, karamele kokrra 

[ëmbëlsira], kek me arra dhe bajame, kakao, produkte nga pasta, peta brumi të rrumbullakta 

që mbushen me perime, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga kikirikat, ëmbëlsira, ëmbëlsira  nga 

bajamet, brumë biskotash, ëmbëlsira, krem sheqeri (ëmbëlsira), biskota për çaj, çokollatë, 

Sherbete [akujsh], sheqer.   

35   Shpërndarje, shperndarje e produkteve, shpërndarje e reklamave dhe promovim e 

materialeve, reklamime,  menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre   

 

 

 

(111)  20584 

(151)  24/05/2017 

(181)  05/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/4 

(732)  ROSAN ARMATURE d.o.o. Dušana 

Popovića 10 24420 Kanjiža, RS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   ventila (rubineta) nga metali   

11   çezmat (armatura te ujësjellësit), për banjo, çezmat (ventila) për gypa, dusha   
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(111)  20582 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/5 

(732)  Snap Inc. a Delaware corporation 63 

Market Street Venice, California 90291, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver i cili dounlodohet (shkarkohet); softver për modifikimin e dukjes dhe 

mundësimin e transmetimit të fotografive dhe videos; softver i cili përdoret për pranimin 

dhe editimin fotografive dhe inçizimin dhe editimin e videove; softver për të mundësuar 

transmetimin e fotografive dhe videove në telefona mobile; softver për kolektimin, 

editimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, ruajtjen dhe ndarjen informatave dhe të 

dhënave; softver i cili përdoret si një aplikacion interfejsë për programim (API); softver i 

cili mundëson uploudimin (ngarikimin),qasjen, dounlodimin (shkarkimin), postimin, 

shfaqjen, shenjimin (tagging), orjentim të rrjedhës, lidhjen, ndarjen ose në një farë form të 

ofrimit të mediave elektronike ose informatave nëpërmjet kompjuterit dhe rrjetave 

komukuese; softver për orjentimin e rrjedhave të përmbajtjeve mediale audio vizuale 

nëpërmjet të rrjetave kompjuterike dhe në ato mobile dhe paisjeve elektronike digjitale; 

softver kompjuterik i cili lejon shfrytëzuesit të ndërtojnë dhe tu qasen rrjetave sociale 

informuse duke përfshirë adresarë, lista shokësh, profile, preferenca dhe të dhënave 

personale; softver për managjimin e informatave të kontaktit të adresarëve në paisje mobile   

21   Enë dhe almise tjera për kuzhine apo shtëpijake; qelqurina, porcelan dhe  qeramikë që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera.     

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke.   

35   Sherbime reklamimi, marketingu, dhe promovimi; shërbime online të shitjeve me 

pakicë duke shfaqur një shumëllojshmëri të gjerë të mallrave dhe shërbimeve; ofrimi i një 

portali të websajtit të internetit me veti të lidhjes me websajtat e tjerëve për shitje me 

pakicë; lehtësimi në shkëmbimin dhe shitjen e shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta 

me anë të kompjuterit dhe rrjetat e komunikimit; managjimi dhe gjurmimi i të gjitha tipeve 

të kartelave të pagimit, dhe formave tjera të transaksioneve të pagimit për qellime biznesi; 

lëshuarja dhe ofrimi i deshmive për pagesat elektronike dhe i transaksioneve të pagesave; 

procesimi i urdhëresave për të tjerët   

38   Sherbime telekomunikuese, kryesisht, tranmsetimi elektronik i të dhënave, mesazheve, 

dizajneve grafike, animacioneve, imazheve, videove, përmbajtjeve multimediale, dhe 

informatave; sherbime të ndarjes së fotografive per-to-per, kryesisht transmetime 
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elektronike digjitale të fotove, videove, dhe fajlave multimedial; ofrimi i qasjes në 

kompjuter, në baza të të dhënave elektronike dhe onlajne; ofrimi i forumeve onlajn për 

komunikim, kryesisht, transmetimin temave për interes të përgjithshëm; ofrimi i dhomave 

të kuvendimit onlajn dhe panelet e buletineve të publikimeve elektronike për transmetimin 

e mesazheve te shfrytëzuesit në lëminë e interesit të përgjithshëm; sherbime distribuimi 

radiodifuziv nëpërmjet të kompjuterëve ose rrjetave tjera komunikuese, kryesisht, duke 

ngarkuar (uplaoding), postuar, shfaqur, shenjuar, dhe transmetim elektronik të të dhënave,  

informatave, mesazheve, dizajneve grafike, animacioneve, videove, përmbajtjeve  

multimediale, dhe  imazheve; sherbime telekomunikuese, kryesisht transmetim elektronik i 

të dhënave, fotove, muzikës dhe videos; sherbime radiodifuzioni dhe orjentim të 

përmbajtjeve adio-vizuale dhe mediale; transmetimi i përmbajtjeve të cilat shkarkohen 

audio-vizuale.   

41   Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike dhe elektronike nga lëmia e argëtimit; 

publikimi i revistave dhe logove të web-ë faqeve duke paraqitur shfrytëzuesit e gjeneruar 

apo pëmbajtjet e spcifikuara; sherbime publikimi, kryesisht, duke publikuar publikime për 

të tjerët; krijimi, zhvillimi, prodhimi dhe distribuimi i përmbajtjeve argëtuese; ofrimi onlajn 

i informatave argëtuese audio-vizuale nëpërmjet rrjetave globale kompjuterike; ofrimi i 

informatave nga lamia e argetimit nëpërmjet rrjetave globale kompjuterike.   

42   Softver jo i mundshëm për tu shkarkuar (non downloadable software); ofrimi i 

vebsajtave të cilët u japin mundësi shfrytëzuesve për të ngarkuar (upload) fotografi; 

sherbime kompjuterike, kreysisht, ofrimin interaktiv vebsajtëve të cilët kanë aftësi që 

shfrytëzuesit të managjojnë rrjetën e tyre të fotografive dhe llogarinë e tyre të rrjetave 

sociale; ofrimin e shfrytëzimit të softverit të përkohshëm onlajn jo të shkarkueshëm (non-

downloadable) për modifikimin e paraqitjerve dhe mundësinë e transmetimit të fotografive 

dhe video materialeve; ofrimin e shfrytëmit të softverit të përkohshëm onlajn jo të 

shkarkueshëm (non-downloadable) për marrjen dhe editimin e fotogrfive dhe inçizimin dhe 

editimin e video materialeve; ofrimin e shfrytëmit të softverit të përkohshëm onlajn jo të 

shkarkueshëm (non-downloadable) i cili mundëson transmetimin e fotografive dhe video 

materialeve tek telefonat mobil; sherbime të ndarjes së fajlave, kryesisht duke ofruar veb 

sajta të aftësuar me teknologji e cila mundëson shfrytëzuesit të ngarkojë dhe të shkarkojë 

fajla elektronik; hostimin onlajn të lehtësirave për të tjerët për managjimin dhe ndarjen 

onlajn të përmbajteve; ofrimi i informatave nga indeksat e kërkueshëm dhe nga bazat e të 

dhënave të informatave; ofrimi makinës kerkuese fjale per fjalë (search engines) për të 

siguruar të dhëna nëpërmjet rrjetave komunikative; sherbime kompjuterike, kryesisht, 

krijimin e komuniteteve virtuale për regjistrimin e shfrytëzuesve për pjesëmarrje në 

diskutime dhe angazhim në rrjeta sociale, biznesi dhe rrjetëzime komunitare; sherbime 

kompjuterike, kryesisht, hostimin e onlajn web lehtësirave për të tjerët për organizimin dhe 

përcjelljen e takimeve, ngjarjeve dhe diksutimeve interaktive nëpërmjet rrjetave 

komunikative; sherbime të ofruesve të sherbimeve aplikacioneve (ASP), kryesisht, 

hostimin e aplikacioneve softverike kompjuterike për të tjerët; ofrues të sherbimeve të 

aplikacioneve (ASP) me softver me veti të tilla i cili mundëson ose lehtëson ngarkimin, 

shkarkimin, riorjentimin, postimin, shfaqjen, lidhjen, ndarjen ose në tjetër mënyrë ofrimin e 

mediave elektronike  ose informatave nëpër mjet të rjetave komunikuese; ofrimi i veb 

sajtave të pajisur me teknologji e cila mundëson që shfrytëzuesit onlajn të krijojnë profilet 

personale të cilat paraqesin informata të rrjetave sociale; ofrimi i informatave nga temat e 

interesit të përgjithshëm nga indeksat e kërkueshëm dhe bazat e të dhënave të informatave, 
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duke përfshirë tekste, dokumente elektronike, baza të të dhënave, zgjedhje grafike dhe 

informatave  audio vizuale, kryesisht në rrjetat kompjuterike dhe komunikative, ofrimi i 

makinave kërkues fjalë për fjalë (search engines) për internet; ofrimi i shfrytëzimit të 

përkohshëm të aplikacioneve të softverit jo shkarkues për krijimin e rrjetave sociale, 

krijimin e komuniteteve virtuale, dhe transmetimin e audios, videos, imazheve fotografike, 

tekstit, zgjedhjeve grafike dhe të dhënave; sherbime kompjuterike në natyrë të veb faqeve 

të përshtatura me paraqitje të informatave të definimit të shfrytëzuesit ose të specifikimit të 

shfrytëzuesit, profileve personale, audio, viedo, imazheve fotografike, tekstit, zgjedhjeve 

grafike dhe të dhënave; hostimi i përmbajtjeve digjitale në internet.   

43   Sherbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve.    

45   Rrjeta globale kompjuterike bazuar në ndërhyrje sociale dhe rrjeta sociale; ofrimi i 

bazave kompjuterike të të dhënave nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike në fushën e 

rrjetave sociale dhe ndërhyrjeve sociale; ofrimi i informatave dhe këshillave në fushën e 

sigurisë së komunikimeve elektronike.   

 

 

 

(111)  20577 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/6 

(732)  Snap, Inc. a Delaware corporation 63 

Market Street Venice, California 90291, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  SNAPCHAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver i cili dounlodohet (shkarkohet); softver për modifikimin e dukjes dhe 

mundësimin e transmetimit të fotografive dhe videos; softver i cili përdoret për pranimin 

dhe editimin fotografive dhe inçizimin dhe editimin e videove; softver për të mundësuar 

transmetimin e fotografive dhe videove në telefona mobile; softver për kolektimin, 

editimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, ruajtjen dhe ndarjen informatave dhe të 

dhënave; softver i cili përdoret si një aplikacion interfejsë për programim (API); softver i 

cili mundëson uploudimin (ngarikimin),qasjen, dounlodimin (shkarkimin), postimin, 

shfaqjen, shenjimin (tagging), orjentim të rrjedhës, lidhjen, ndarjen ose në një farë form të 

ofrimit të mediave elektronike ose informatave nëpërmjet kompjuterit dhe rrjetave 

komukuese; softver për orjentimin e rrjedhave të përmbajtjeve mediale audio vizuale 

nëpërmjet të rrjetave kompjuterike dhe në ato mobile dhe paisjeve elektronike digjitale; 

softver kompjuterik i cili lejon shfrytëzuesit të ndërtojnë dhe tu qasen rrjetave sociale 

informuse duke përfshirë adresarë, lista shokësh, profile, preferenca dhe të dhënave 

personale; softver për managjimin e informatave të kontaktit të adresarëve në paisje mobile   

21   Enë dhe almise tjera për kuzhine apo shtëpijake; qelqurina, porcelan dhe  qeramikë që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera.     

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke   

35   Sherbime reklamimi, marketingu, dhe promovimi; shërbime online të shitjeve me 

pakicë duke shfaqur një shumëllojshmëri të gjerë të mallrave dhe shërbimeve; ofrimi i një 
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portali të websajtit të internetit me veti të lidhjes me websajtat e tjerëve për shitje me 

pakicë; lehtësimi në shkëmbimin dhe shitjen e shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta 

me anë të kompjuterit dhe rrjetat e komunikimit; managjimi dhe gjurmimi i të gjitha tipeve 

të kartelave të pagimit, dhe formave tjera të transaksioneve të pagimit për qellime biznesi; 

lëshuarja dhe ofrimi i deshmive për pagesat elektronike dhe i transaksioneve të pagesave; 

procesimi i urdhëresave për të tjerët.   

38   Sherbime telekomunikuese, kryesisht, tranmsetimi elektronik i të dhënave, mesazheve, 

dizajneve grafike, animacioneve, imazheve, videove, përmbajtjeve multimediale, dhe 

informatave; sherbime të ndarjes së fotografive per-to-per, kryesisht transmetime 

elektronike digjitale të fotove, videove, dhe fajlave multimedial; ofrimi i qasjes në 

kompjuter, në baza të të dhënave elektronike dhe onlajne; ofrimi i forumeve onlajn për 

komunikim, kryesisht, transmetimin temave për interes të përgjithshëm; ofrimi i dhomave 

të kuvendimit onlajn dhe panelet e buletineve të publikimeve elektronike për transmetimin 

e mesazheve te shfrytëzuesit në lëminë e interesit të përgjithshëm; sherbime distribuimi 

radiodifuziv nëpërmjet të kompjuterëve ose rrjetave tjera komunikuese, kryesisht, duke 

ngarkuar (uplaoding), postuar, shfaqur, shenjuar, dhe transmetim elektronik të të dhënave,  

informatave, mesazheve, dizajneve grafike, animacioneve, videove, përmbajtjeve  

multimediale, dhe  imazheve; sherbime telekomunikuese, kryesisht transmetim elektronik i 

të dhënave, fotove, muzikës dhe videos; sherbime radiodifuzioni dhe orjentim të 

përmbajtjeve adio-vizuale dhe mediale; transmetimi i përmbajtjeve të cilat shkarkohen 

audio-vizuale.   

41   Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike dhe elektronike nga lëmia e argëtimit; 

publikimi i revistave dhe logove të web-ë faqeve duke paraqitur shfrytëzuesit e gjeneruar 

apo pëmbajtjet e spcifikuara; sherbime publikimi, kryesisht, duke publikuar publikime për 

të tjerët; krijimi, zhvillimi, prodhimi dhe distribuimi i përmbajtjeve argëtuese; ofrimi onlajn 

i informatave argëtuese audio-vizuale nëpërmjet rrjetave globale kompjuterike; ofrimi i 

informatave nga lamia e argetimit nëpërmjet rrjetave globale kompjuterike.   

42   Softver jo i mundshëm për tu shkarkuar (non downloadable software); ofrimi i 

vebsajtave të cilët u japin mundësi shfrytëzuesve për të ngarkuar (upload) fotografi; 

sherbime kompjuterike, kreysisht, ofrimin interaktiv vebsajtëve të cilët kanë aftësi që 

shfrytëzuesit të managjojnë rrjetën e tyre të fotografive dhe llogarinë e tyre të rrjetave 

sociale; ofrimin e shfrytëzimit të softverit të përkohshëm onlajn jo të shkarkueshëm (non-

downloadable) për modifikimin e paraqitjerve dhe mundësinë e transmetimit të fotografive 

dhe video materialeve; ofrimin e shfrytëmit të softverit të përkohshëm onlajn jo të 

shkarkueshëm (non-downloadable) për marrjen dhe editimin e fotogrfive dhe inçizimin dhe 

editimin e video materialeve; ofrimin e shfrytëmit të softverit të përkohshëm onlajn jo të 

shkarkueshëm (non-downloadable) i cili mundëson transmetimin e fotografive dhe video 

materialeve tek telefonat mobil; sherbime të ndarjes së fajlave, kryesisht duke ofruar veb 

sajta të aftësuar me teknologji e cila mundëson shfrytëzuesit të ngarkojë dhe të shkarkojë 

fajla elektronik; hostimin onlajn të lehtësirave për të tjerët për managjimin dhe ndarjen 

onlajn të përmbajteve; ofrimi i informatave nga indeksat e kërkueshëm dhe nga bazat e të 

dhënave të informatave; ofrimi makinës kerkuese fjale per fjalë (search engines) për të 

siguruar të dhëna nëpërmjet rrjetave komunikative; sherbime kompjuterike, kryesisht, 

krijimin e komuniteteve virtuale për regjistrimin e shfrytëzuesve për pjesëmarrje në 

diskutime dhe angazhim në rrjeta sociale, biznesi dhe rrjetëzime komunitare; sherbime 

kompjuterike, kryesisht, hostimin e onlajn web lehtësirave për të tjerët për organizimin dhe 
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përcjelljen e takimeve, ngjarjeve dhe diksutimeve interaktive nëpërmjet rrjetave 

komunikative; sherbime të ofruesve të sherbimeve aplikacioneve (ASP), kryesisht, 

hostimin e aplikacioneve softverike kompjuterike për të tjerët; ofrues të sherbimeve të 

aplikacioneve (ASP) me softver me veti të tilla i cili mundëson ose lehtëson ngarkimin, 

shkarkimin, riorjentimin, postimin, shfaqjen, lidhjen, ndarjen ose në tjetër mënyrë ofrimin e 

mediave elektronike  ose informatave nëpër mjet të rjetave komunikuese; ofrimi i veb 

sajtave të pajisur me teknologji e cila mundëson që shfrytëzuesit onlajn të krijojnë profilet 

personale të cilat paraqesin informata të rrjetave sociale; ofrimi i informatave nga temat e 

interesit të përgjithshëm nga indeksat e kërkueshëm dhe bazat e të dhënave të informatave, 

duke përfshirë tekste, dokumente elektronike, baza të të dhënave, zgjedhje grafike dhe 

informatave  audio vizuale, kryesisht në rrjetat kompjuterike dhe komunikative, ofrimi i 

makinave kërkues fjalë për fjalë (search engines) për internet; ofrimi i shfrytëzimit të 

përkohshëm të aplikacioneve të softverit jo shkarkues për krijimin e rrjetave sociale, 

krijimin e komuniteteve virtuale, dhe transmetimin e audios, videos, imazheve fotografike, 

tekstit, zgjedhjeve grafike dhe të dhënave; sherbime kompjuterike në natyrë të veb faqeve 

të përshtatura me paraqitje të informatave të definimit të shfrytëzuesit ose të specifikimit të 

shfrytëzuesit, profileve personale, audio, viedo, imazheve fotografike, tekstit, zgjedhjeve 

grafike dhe të dhënave; hostimi i përmbajtjeve digjitale në internet   

43   Sherbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve.    

45   Rrjeta globale kompjuterike bazuar në ndërhyrje sociale dhe rrjeta sociale; ofrimi i 

bazave kompjuterike të të dhënave nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike në fushën e 

rrjetave sociale dhe ndërhyrjeve sociale; ofrimi i informatave dhe këshillave në fushën e 

sigurisë së komunikimeve elektronike   

 

 

 

(111)  21248 

(151)  18/10/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/7 

(591)  e kuqe, e bardhe, e gjelbert, e verdhe, 

e zeze, kalter 

(732)  BUJAR KRASNIQI ESSI SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC-KOSOVA, 

KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatete farmaceutike dhe të veterinarisë, pelena të madhësive të ndryshme, 

preparatet sanitarisë dhe për qëllime mjekësore, substancat dietike të pështatura për 

përdorim mjekësor, ushqimi, ushqimi për foshnje, emplastër, materiale për lidhje, materiale 

për mbushjen e dhëmbëve, dyllidentar, dizinfektuesit, preparatet për shkatrrimin e 
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parazitëve:  fungicidet   

 

 

 

(111)  20575 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/8 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  TURKEY, 

TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, njelmësira, patispanjë, kuleç-embëlsirë, tartu, 

deserte-embëlsirë, akullore, akull për ngrenje   

 

 

 

(111)  20573 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/9 

(300)  40-2015-0055342  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 

automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët. 
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(111)  20586 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/10 

(300)  40-2015-0055341  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 

automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët. 

 

   

 

 

 

(111)  20585 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/11 

(300)  40-2015-0055340  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 

automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët.   
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(111)  20601 

(151)  30/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/12 

(300)  40-2015-0055339  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 

automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët. 

 

   

 

 

 

(111)  20587 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/13 

(300)  40-2015-0055350  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 
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automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët.   

 

 

 

(111)  20588 

(151)  24/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/14 

(300)  40-2015-0055349  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 

automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët. 

 

  

 

 

 

(111)  20591 

(151)  25/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/16 

(300)  40-2015-0055347  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 

automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët.   

 

 

 

(111)  20590 

(151)  25/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/17 

(732)  Balkanpharma – Dupnitsa AD 3, 

Samokovsko chausse Str. 2600 Dupnitza 

Bulgaria, BG 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             
 

(540)  NEUROBEX ACTIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  20592 

(151)  25/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/18 

(732)  Balkanpharma – Dupnitsa AD 3, 

Samokovsko chausse Str. 2600 Dupnitza 

Bulgaria, BG 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, Prishtina 

 
 

(540)  SEDALGIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  20594 

(151)  30/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/19 

(732)  Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, 

Island, IS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)  VALTENSIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   
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(111)  20593 

(151)  25/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/21 

(732)  Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, 

Island, IS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, Prishtina 

 
 

(540)  RAPILYSIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  20595 

(151)  30/05/2017 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/22 

(591)  Bardhë, hiri, kuqe, zezë dhe verdhë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  TURKEY, 

TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota   

 

 

 

(111)  20596 

(151)  30/05/2017 

(181)  08/01/2026 

(300)  15/4203488  14/08/2015  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

la Boétie 75008 Paris FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)  SELPRESIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  20571 

(151)  24/05/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/24 

(732)  Premium Tobacco Group L.L.C 

Rr.Muharem Gashi, Fabrika e Duhanit  

Gjilan - Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati  Exclusive Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë 
 

 
 

(540)  Premium Tobacco Group  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, duhan që 

pështillet me dorë, duhan që përtypet; burnot (duhan pluhur që vihet nën buzë – snus); 

cigare, cigare elektrike, puro, cigarillo; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të 

përfshira në klasën 34; letër për cigare, llula për cigare dhe shkrepëse.    

39   Trasnport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

 

 

 

(111)  20597 

(151)  30/05/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/25 

(732)  Premium Tobacco Group L.L.C 

Rr.Muharem Gashi, Fabrika e Duhanit  

Gjilan - Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati  Exclusive Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llull, duhan që 

pështillet me dorë, duhan që përtypet; burnot (duhan pluhur që vihet nën buzë – snus); 

cigare, cigare elektrike, puro, cigarillo; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të 

përfshira në klasën 34; letër për cigare, llula për cigare dhe shkrepëse   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë   
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(111)  21122 

(151)  05/10/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/26 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI , VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe prodhime qumështi; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira dhe 

të ziera; gjele, reçele, komposto   

30   Kafe, zëvendësues kafeje, përgatitje bimore si zëvendësues kafeje, pije me bazë kafeje, 

pije nga kafja me qumësht; kakao, prodhime nga kakao, pije me bazë të kakaos, pije nga 

kakao me qumësht; çokollatë, pije me bazë çokollate, pije çokollate me qumësht; prodhime 

nga drithrat, drithra (copa të vogla ushqimi nga drithrat), drithra të gatshëm për ngrënje, 

kokoshka; ëmbëlsira, akullore; akull; griz; tortë, ëmbëlsira të vogla, krem puding; akull, 

natyral dhe artificial, akull për freskim, ëmbëlsira akulli, desert akulli; musli; gjele frutash; 

prodhime ëmbëltoresh; puding; jogurt të ngrirë   

32   Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  20660 

(151)  22/06/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/39 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

 

 

 

(111)  20598 

(151)  30/05/2017 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/41 

(732)  Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

Mahir İz Caddesi, No. 25, Altunizade 

 Üsküdar, İstanbul Turkey, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  Joly 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   pelena për të rritur, brekë për të rritur (apsorbues (thithëse) për inkontinencion 

( mos kontrollimi i urinimit), Shtresa-piceta për fshikëz.   

10   shtresa-piceta apsorbuese (thithëse) për krevat.  

   

 

 

 

(111)  20599 

(151)  30/05/2017 

(181)  11/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/42 

(300)  014368161  15/07/2015  OH 

(732)  elumatec AG , DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  elumatec 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina për përpunimin e profileve nga alumini, plastika dhe çeliku, në veçanti për 

dritare, dyer dhe industrinë e fasadave; sharrë tavoline dhe sharrë me matës tavoline; sharrë 

e dyfishtë me matës tavoline; sharra automatike; sharrë për prerjen e cepave dhe në formë 

V-e; makina për bluarje; prerës kopjues për bluarje; prerës për përfundimin e bluarjes dhe 

makina lidhëse automatike; prerës për bluarje me pajisje për mbajtjen e ujit; makina për 

rregullimin e këndeve; centrues për makina shpimi; aparate saldimi; makineri plastifikimi; 

linja saldimi dhe pastrimi; makineri për lakim, përfshi këtu edhe furrat përkulëse dhe 

instalimet përkulëse; sisteme vidhosje për përforcimin e profileve; makineri shpimi, 

platforma shpimi; goditës; njësi ndalese (stop) për makineri për përpunimin e profileve nga 

alumini, plastika dhe çeliku; tavolina përpunimi dhe njësi përpunimi; vegla për makinat e 

sipërpërmendura; tavolina rotative; mbrojtëse të sharrës për përdorim në sharra tavoline   

9   Programe, Instrumente matëse, Tabela matëse, Aparate matëse.   

42   Planifikimi teknologjik për instalimet për përpunimin e profileve të aluminit, plastikës 

dhe çelikut; Konsulencë teknologjike për instalimet për përpunimin e profileve të aluminit, 

plastikës dhe çelikut.   
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(111)  20600 

(151)  30/05/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/50 

(732)  AROMA" SH.P.K  Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101  

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajra ushqimore dhe yndyra.    

35   Shpallje, udhëheqje të punëve, administrim biznesi: punë në zyrë.   

 

 

 

(111)  20512 

(151)  03/05/2017 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/71 

(300)  302015061679.6/05  04/12/2015  DE 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             
 

(540)  EMPHASIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, preparate për inhalim për trajtimin e hipertensionit 

pulmonar   

10   “Instrumente mjekësore, inhalatorë për trajtimin e hipertensionit pulmonar   

 

 

 

(111)  20510 

(151)  03/05/2017 

(181)  14/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/75 

(732)  Profent AG Untere Paulistrasse 12,  

8834 Schindellegi, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  TALBOT RUNHOF 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Artikuj toaleti, preparate për higjienë orale, Parfumeri dhe aroma, Preparate për 

pastrim të trupit dhe përkujdesie të bukurisë; Vajëra esencial dhe ekstrakte aromatike   
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9   “Aparate dhe instrumentre shkencore, fotografike, kinematografike, peshuese, 

sinjalizuese, kontrolluese (supervizioni) dhe edukuese; Aparate, instrumente dhe kabllo për 

elektricitet; Aparate për hulumtim shkencor dhe aparate laboratorike, aparate edukuese dhe 

simulator; Instrumente matëse, zbulimi dhe monitorimi, indikatorë dhe kontrollues; Pajisje 

audio-vizuele dhe fotografike; aparate përsëritëse (replicating); Pajise komunikimi; Pajisje 

sigurie, ruajtje, mbrojtëse dhe sinjalizuese; Pajisje për ruajtjen e të dhënave; Pajisje për 

procesimin e të dhënave dhe aksesorie (elektrik dhe mekanik); Kompjuterë dhe hardver 

kompjuterik; Mallëra okulistë   

14   Metale të cmuara dhe aliazhe nga metalet e cmuara; Artikuj, të bërë ose të mveshur me 

metale të cmuara apo gjysëm-të cmuara ose nga gurët e cmuar, apo edhe nga imitimet e 

tyre; artikuj argjendarie; Kuti argjendarie dhe kuti për ora; Instrumente për matjen e kohës   

16   Letër dhe karton; Gjëra të shtypura; pajisje printimi dhe për lidhjen e librave; fotografi; 

material për zyre   

18   “Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë kafshe dhe gëzof, dhe mallërat e bëra nga to; 

Valixhe, canta, kuleta dhe bartës të tjerë; Takëm kuajsg, kamzhik dhe veshje kafshësh; 

Bastun për ecje; Ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli   

20   Mobilje dhe orendi; Materiale të paprocesuara dhe gjysëm-të procesuara të përfshira në 

këtë klasë, jo të specifikuara për përdorim   

21   Takëm, enë për zierje dhe konteiner; krehër dhe sfungjerë; brusha (përpos brushave për 

pikturim); material për bërjen e brushave; artikuj pastrami; lesh qeliku; Qelq i papërpunuar 

dhe gjysëm i përpunuar, jo i specifikuar për përdorim; Statuja, figurina, pllaka dhe vepra 

arti, të bëra nga materialet si porcelani, terra-kota apo qelsi, të përfshira në këtë klasë.”   

24   Pëlhura të endure; mallëra tekstili, dhe zëvendësues për mallërat e tekstilit.”   

25   Mbulesa për kokë, kryesisht kapela, kacketa, kapelë pa strehë; Rroba, kryesisht 

pantollona, pantollona të shkurtër, fanellë me mangë të shurta, fustana, këmisha, bluza, 

xhaketa, pallto, karavata, të brendshme femrash; Mbathje për këmbë, kryesisht këpucë, 

sandale, këpucë pa lidhëse, cizme, pantofla; pjesë dhe pajisje për mallërat e 

sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë.”   

27   Mbështjellës dyshemeje dhe mbështjellës për kopshte artificiale; Cilima, sixhade, 

rogoz dhe hasër; Mbështjellës për mure dhe tavan   

28   Lojërat dhe artikuj londrash; artikuj dhe pajisje për gjimnastikë dhe sport; Zbukurime 

festive dhe bredh artificial   

35   Reklamim, shërbimet e marketingut dhe promovuese.”   

42   Dizajnimet e fustanave; dizajne industrial; dizajnimin e interiereve   

43   Kafiteri   

45   Dhënien me qira të fustaneve; informtata rreth modës; licensimin e të drejtave nga 

pronësia industrial   

 

 

 

(111)  20514 

(151)  03/05/2017 

(181)  14/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/76 

(300)  154209844;154220026  15/09/2015  

FR 

(540)  FRONTLINE PET CARE 
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(732)  MERIAL (a French corporation) 29 

avenue Tony Garnier, 69007 LYON, 

FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(511) 3   Sapunë, shamponë, losione, pasta për dhëmbë, artikuj toaleti dhe produte 

kozmetike për kujdes ndaj kafshëve, shkopinj pambuku për perdorim kozmetik për kafshë; 

preparate për kujdesin e lëkurës ndaj kafshëve   

5    Preparate higjenike dhe produkte për qëllime veterinare; substanca dietike për përdorim 

veterinar, leukoplastet, materiale për lidhje për për përdorim veterinar; dezinfektues për 

përdorim veterinar; preparate për mbytjen e paraziteve; parasiticideve, fungicideve; 

produkte farmaceutike, barna dhe vaksina për përdorim në veterinari; produkte 

farmaceutike për kujdes të lëkurës për kafshë;  shkopinj pambuku për përdorim në 

veterinari; shtojca ushqimore mjekesore per kafshe   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare; kangjela tik-tak 

universale; gjymtyrë artificial; sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje   

31   Artikuj ushqimorë për kafshë; ushqime për kafshë shtëpiake; ushqime të thata për 

kafshë; biskota për qen; eshtra që mund të hahen si dhe shkopinj pertypes për kafshë; 

bonbona që mund të hahen për kafshë   

 

 

 

(111)  20546 

(151)  05/05/2017 

(181)  15/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/77 

(732)  UNIQA Insurance Group AG Untere 

Donaustrasse 21 1029 Wien, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga             

 
 

(540)  UNIQA 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurime, pune financiare,pune monetare,patundshmeri.   

 

 

 

(111)  20511 

(151)  03/05/2017 

(181)  15/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/78 

(300)  154205759  28/08/2015  FR 

(732)  CHANEL SAS 135, avenue Charles 

de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 

FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

(540)  CAMBON 
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(511) 3   sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, 

preparatet për higjienën e gojës   

 

 

 

(111)  20516 

(151)  04/05/2017 

(181)  15/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/79 

(732)  PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, Milano 20126, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  PIRELLI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kabllo elektrike, përçues elektrik, lidhje elektrike në formë të nyjeve, kabllo dhe 

përcues për telekomunikim, fibra optik, kabllo fibër-optike, sistemet dhe linjat e 

telekomunikimit, sistemet dhe linjat e transmisionit për video, për fjalime dhe për të dhëna; 

sistemet dhe linjat e shpërndarjes së shërbimeve interaktive, sistemet optoelektronike, 

sistemet dhe linjat optike passive, aparate dhe instrumente optike, paisje për gjenerim, 

ndryshim, përforcim, regjenerim, transmision dhe pranim të sinjalit optik, paisje për 

television me kabëll, paisje optike planare, laser, përforcues optik, modulator optik, pjesë 

dhe aksesore për të gjitha produktet e lartëpërmendura   

12   Goma pneumatike; goma të ngurta, pneumatike dhe semi-pneumatike për rrota të 

automjeteve, rrota të automjeteve, tuba të brendshëm, rrethore, pjesë, aksesore dhe pjesë 

rezervë për rrota të automjeteve, jo të përfshira në klasët e tjera   

 

 

 

(111)  20515 

(151)  03/05/2017 

(181)  15/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/80 

(300)  302015061678.8/05  04/12/2015  DE 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  TENOSPIRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate për inhalim për trajtimin e hipertensionit 

pulmonar   

10   Instrumente medicinale, inhalator për trajtimin e hipertensionit pulmonar   
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(111)  20517 

(151)  04/05/2017 

(181)  15/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/81 

(300)  302015061676.1/05  04/12/2015  DE 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  AMPHELIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate për inhalim për trajtimin e hipertensionit 

pulmonar   

10   Instrumente medicinale, inhalator për trajtimin e hipertensionit pulmonar   

 

 

 

(111)  20518 

(151)  04/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/82 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BEPANTHEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë (për përdorim ditor dhe oral, dhe pika për sy), për trajtimin e lëkurës, 

hundës dhe syve, përfshirë produktet për përkujdesje të lëkurës për përdorim gjatë 

shtatzanisë dhe gjatë ghidhënjes, dhe për foshnje, për përkujdesje të plagëve dhe shenjave 

dhe për alergji dhe iritim të lëkurës së thatë, me përjashtim të përkujdesit të flokëve dhe 

produkteve për stilizim të flokëve të të gjitha llojërave, depilatorëve dhe ngjyrave të flokëve   

5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20519 

(151)  04/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/83 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BEPANTHOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë   

5   “Preparate farmaceutike; preparate sanitare për përdorim medicinal   
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(111)  20520 

(151)  04/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/84 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BEROCCA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqime dietale dhe substanca të adaptuara për përdorim 

medicinal; shtojca dietale për njerëz   

 

 

 

(111)  20523 

(151)  04/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/85 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ELEVIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqime dietale dhe substanca të adaptuara për përdorim 

medicinal; shtojca dietale për njerëz   

 

 

 

(111)  20529 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/86 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  REDOXON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike; ushqime dietale dhe substance të adaptuara për përdorim 

medicinal; shtojca dietale për njerëz   

 

 

 

(111)  20531 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(540)  SANATOGEN 
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(210)  KS/M/ 2016/87 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqime dietale dhe substance të adaptuara për përdorim 

medicinal; shtojca dietale për njerëz   

 

 

 

(111)  20535 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/88 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SUPRADYN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike; ushqime dietale dhe substance të adaptuara për përdorim 

medicinal; shtojca dietale për njerëz   

 

 

 

(111)  20536 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/89 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  NEXAVAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare, preparate diagnostike për përdorim 

medicinal   

 

 

 

(111)  20537 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/90 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 

(540)  CANESTEN 
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(511) 5    

Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20540 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/91 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  KaHecTeH 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20548 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/92 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ZATO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20549 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/93 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SENCOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   
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(111)  20551 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/94 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  TELDOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01); preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjenet e 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20555 

(151)  11/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/95 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SEKATOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20556 

(151)  11/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/96 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  RAXIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01); preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjenet e 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   
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(111)  20557 

(151)  11/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/97 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  LAUDIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01); preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjenet e 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20558 

(151)  11/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/98 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  KOGENATE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substance farmaceutike   

 

 

 

(111)  20559 

(151)  11/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/99 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ANDROCUR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substance farmaceutike   
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(111)  20560 

(151)  11/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/100 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ANTRACOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01); preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjenet e 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20538 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/101 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  CALYPSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20539 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/102 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  CONFIDOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01); preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjenet e 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   
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(111)  20541 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/103 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  CONSENTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01); preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjenet e 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20542 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/104 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  ENVIDOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20543 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/105 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  FOLICUR 
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(511) 1   Kemikale të përdorura në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01); preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjenet e 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20544 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/106 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  FURORE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”   

 

 

 

(111)  20545 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/107 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  XOFIGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate diagnostike dhe reagent për 

përdorim medicinal   

 

 

 

(111)  20547 

(151)  05/05/2017 

(181)  18/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/111 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

(540)   
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(511) 30   Çokolata   

 

 

 

(111)  20550 

(151)  05/05/2017 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/114 

(732)  LRC Products Limited,  103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  LADDER LOCK 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   çorapë kompresive (ngjeshje); çorapë të punuara kompresive; çorapë medicinal 

për mbajtje( ndihmë); çorapë kompresive femrash; çorapë ortopedike dhe terapeutike;  

Çorapë për qellime medicinale, kirurgjike dhe/ose profilaktike;  

 Çorapë të shkurta  medicinal dhe kirurgjike dhe çorapë femrash.   

25   Çorapë; çorapë femrash nga najloni; çorapë femrash;çorapë të shkurta.   

 

 

 

(111)  20552 

(151)  05/05/2017 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/115 

(732)   LRC Products Limited, 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  SCHOLL LIGHT LEGS 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   çorapë kompresive (ngjeshje); çorapë të punuara kompresive; çorapë medicinal 

për mbajtje( ndihmë); çorapë kompresive femrash; çorapë najloni kompresive femrash 

çorapë ortopedike dhe terapeutike;  

Çorapë për qellime medicinale, kirurgjike dhe/ose profilaktike;  

 Çorapë të shkurta  medicinal dhe kirurgjike dhe çorapë femrash. 
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25   Veshje; mbathje; çorapë; çorapë najloni femrash; çorapë femrash; çorapë të shkurta   

 

 

 

(111)  20553 

(151)  05/05/2017 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/116 

(732)  Bayer Aktiengeselleschaft Kaiser-

Wilheim-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikale industriale; rrëshira artificiale të paprocesuara; plastika të paprocesuara; 

ngjitës për përdorim në industri   

3   Kozmetikë, si produkte jo-mjekësore për përkujdesin e lëkurës; sapunë; produkte 

kozmetike për trajtimin e flokëve dhe thonjëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; reagent 

diagnostik për analizën e lëngjeve në trup; substanca dietike të adoptuara për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnjet; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për mbytjen e paraziteve; fungicidece, herbicideve   

9   Sisteme për menaxhimin e të dhënave për harduerë kompjuterik dhe programe 

kompjuterike për monitorim, analizim dhe evaluim të nivelit të glukozës në gjak; programe 

kompjuterike për monitorim, analizim dhe evaluim të nivelit të glukozës në gjak; sisteme 

testuese dhe diagnostike; si instrumente për matje dhe kontrollim (mbikqyrje), konsol dhe 

mbulesa kontrolluese që përdoren në lidhje me operimin e katedrave intervente; aparate dhe 

instrumente për lëshimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin, 

kontrollimin e elektricitetit; softuerë kompjuterik   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare; instrumente 

mjekësore diagnostike për analizimin e lëngjeve trupore; paisje mjekësore për marrjen e 

mostrave të gjakut; bisturi për qëllime mjekësore; injektues mjekësor dhe sisteme 

injektuese për procedura diagnostike dhe terapeutike duke përfshirë injektues, sisteme 

injektuese; shiringa dhe artikuj për një përdorim si imazhe për rezonancë magnetike; 

radiografi kontrasti dhe angiografi; tomografi kompjuterike; procedura me ultrazë; sisteme 

për përqimin e kontrastit për përqimin e kontrastit medial tek pacientët për tomografi 

radiografike, angiografike, kompjuterike; procedura të imazheve për rezonancë me ultrazë 

dhe magnetike, sondë dhe spirale të përshtatshme për sipërfaqe anatomike; paisje që 
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lëshohen në mënyrë automatike, paisje për pozicionim anatomik; sisteme zërimi; paisje për 

monitorim psikologjik dhe të pacientëve; katedra intervente dhe komponente që lidhen me 

to; paisje për monitorim të pacientëve; si aparate monitoruese për monitorimin e 

funksioneve vitale; duke përfshirë këtu sinjalet ECG; nivelet e oksigjenit në gjak; vlerat e 

pulsit; vlerat e frymëmarrjes; temperaturën, shtypjen e gjakut dhe/ose koncetrimin  e 

anestetikëve në pacientë dhe sistemet audio; të gjitha për përdorim me aparatet për imazhet 

e rezonancave magnetike; sistem për agjentët e kontrastit, si instrumente injektuese dhe 

shiringa dhe katedra si dhe artikuj për një përdorim që kanë të bëjnë me administrimin e 

kontrastit medial tek pacientët për rreze X vaskulare, tomografi kompjuterike, imazhe 

molekulare, procesimin e imazheve me ultrazë dhe rezonancë magnetike , sisteme për 

detektimin e gjakderdhjeve; si dhe dhe artikuj për një përdorim tek sistemet për përqimin e 

lëngjeve mjekësore; sistemet për përqimin e lëngjeve për administrimin e lëngjeve 

mjekësore diagnostike ose terapeutike tek pacientët; duke përfshirë këtu shiringat për një 

përdorim; tubat dhe gjilpërat për përdorim me këto; sondë dhe spirale të adaptuara për 

përdorim në mënyrë anatomike; spirale fleksibile me frekuencë të lartë; paisje me rregullim 

automatik, paisje anatomike pozicionuese për përdorim tek sistemet për imazhe të 

rezonancës magnetike; paisje me rregullim automatik për rregullimin e spiraleve si dhe/ose 

sensorëve për sistemet matëse, mekanizma komunikues dhe ndërfaqe që kanë të bëjnë me 

sisteme për sisteme përquese kontrast medial dhe lëngje mjekësore tjera; pompa për 

infuzionimin e ilaqeve; gypa mjekësor për sisteme infuzioni; paisje për mbyllje vaskulare; 

si mbyllëse të pikave për kyqje vaskulare dhe plagë; paisje mjekësore si katedra, aparate 

për terapi ateretomike dhe trombetomike, duke përfshirë këtu katedra dhe katedra 

ateretomike dhe trombetomike si dhe rrjeta udheheqëse mjekësore; si rrjeta  për mbyllje 

skajore, paisje rheolitike dhe trombektomike si dhe katedra rheolitike dhe trombektomike, 

pompa për katedra trombektomike; filtera gjaku; kit ndihmës me sprej trombektomik; të 

përbëra nga gypëzimi-y me qese për ajrosje qe janë të lidhura me gypëzimin PVC; ku secili 

krahë I lartë I gypëzimit –y përmban një pirg të gypëzuar; një I bardhë dhë një I kuq; si dhë 

një rubinetë një-drejtimëshe; konsolë dhe konsolë kontrolluese për monitorimin, 

analizimin, dhe evaluimin e niveleve të glukozës në gjak.   

17   Plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; filma plastik; paketim; 

material për ndalim dhe izolim   

31   Produkte nga bujqësia, pylltaria, kopshtaria, si dhe drithërat ( që i përmban klasa 31), 

fara për mbjellje, artikuj ushqimore për kafshë si dhe shtojca për ushqime kafshësh   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime dhe dizajnime që kanë të bëjnë 

me to; analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajnimi dhe zhvillimi I harduerëve 

dhe softuerëve kompjuterik   

44   Shërbime mjekësore, përkujdesje higjenike dhe bukurie për qenie njerzore apo kafshë; 

shërbime nga bujqësia, pylltaria, kopshtaria   

 

 

 

(111)  20554 

(151)  05/05/2017 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/117 

(732)  Bayer Aktiengeselleschaft Kaiser-

(540)   
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Wilheim-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikale industriale; rrëshira artificiale të paprocesuara; plastika të paprocesuara; 

ngjitës për përdorim në industri   

3   Kozmetikë, si produkte jo-mjekësore për përkujdesin e lëkurës; sapunë; produkte 

kozmetike për trajtimin e flokëve dhe thonjëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; reagent 

diagnostik për analizën e lëngjeve në trup; substanca dietike të adoptuara për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnjet; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për mbytjen e paraziteve; fungicidece, herbicideve   

9   Sisteme për menaxhimin e të dhënave për harduerë kompjuterik dhe programe 

kompjuterike për monitorim, analizim dhe evaluim të nivelit të glukozës në gjak; programe 

kompjuterike për monitorim, analizim dhe evaluim të nivelit të glukozës në gjak; sisteme 

testuese dhe diagnostike; si instrumente për matje dhe kontrollim (mbikqyrje), konsol dhe 

mbulesa kontrolluese që përdoren në lidhje me operimin e katedrave intervente; aparate dhe 

instrumente për lëshimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin, 

kontrollimin e elektricitetit; softuerë kompjuterik   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare; instrumente 

mjekësore diagnostike për analizimin e lëngjeve trupore; paisje mjekësore për marrjen e 

mostrave të gjakut; bisturi për qëllime mjekësore; injektues mjekësor dhe sisteme 

injektuese për procedura diagnostike dhe terapeutike duke përfshirë injektues, sisteme 

injektuese; shiringa dhe artikuj për një përdorim si imazhe për rezonancë magnetike; 

radiografi kontrasti dhe angiografi; tomografi kompjuterike; procedura me ultrazë; sisteme 

për përqimin e kontrastit për përqimin e kontrastit medial tek pacientët për tomografi 

radiografike, angiografike, kompjuterike; procedura të imazheve për rezonancë me ultrazë 

dhe magnetike, sondë dhe spirale të përshtatshme për sipërfaqe anatomike; paisje që 

lëshohen në mënyrë automatike, paisje për pozicionim anatomik; sisteme zërimi; paisje për 

monitorim psikologjik dhe të pacientëve; katedra intervente dhe komponente që lidhen me 

to; paisje për monitorim të pacientëve; si aparate monitoruese për monitorimin e 

funksioneve vitale; duke përfshirë këtu sinjalet ECG; nivelet e oksigjenit në gjak; vlerat e 

pulsit; vlerat e frymëmarrjes; temperaturën, shtypjen e gjakut dhe/ose koncetrimin  e 

anestetikëve në pacientë dhe sistemet audio; të gjitha për përdorim me aparatet për imazhet 

e rezonancave magnetike; sistem për agjentët e kontrastit, si instrumente injektuese dhe 

shiringa dhe katedra si dhe artikuj për një përdorim që kanë të bëjnë me administrimin e 

kontrastit medial tek pacientët për rreze X vaskulare, tomografi kompjuterike, imazhe 
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molekulare, procesimin e imazheve me ultrazë dhe rezonancë magnetike , sisteme për 

detektimin e gjakderdhjeve; si dhe dhe artikuj për një përdorim tek sistemet për përqimin e 

lëngjeve mjekësore; sistemet për përqimin e lëngjeve për administrimin e lëngjeve 

mjekësore diagnostike ose terapeutike tek pacientët; duke përfshirë këtu shiringat për një 

përdorim; tubat dhe gjilpërat për përdorim me këto; sondë dhe spirale të adaptuara për 

përdorim në mënyrë anatomike; spirale fleksibile me frekuencë të lartë; paisje me rregullim 

automatik, paisje anatomike pozicionuese për përdorim tek sistemet për imazhe të 

rezonancës magnetike; paisje me rregullim automatik për rregullimin e spiraleve si dhe/ose 

sensorëve për sistemet matëse, mekanizma komunikues dhe ndërfaqe që kanë të bëjnë me 

sisteme për sisteme përquese kontrast medial dhe lëngje mjekësore tjera; pompa për 

infuzionimin e ilaqeve; gypa mjekësor për sisteme infuzioni; paisje për mbyllje vaskulare; 

si mbyllëse të pikave për kyqje vaskulare dhe plagë; paisje mjekësore si katedra, aparate 

për terapi ateretomike dhe trombetomike, duke përfshirë këtu katedra dhe katedra 

ateretomike dhe trombetomike si dhe rrjeta udheheqëse mjekësore; si rrjeta  për mbyllje 

skajore, paisje rheolitike dhe trombektomike si dhe katedra rheolitike dhe trombektomike, 

pompa për katedra trombektomike; filtera gjaku; kit ndihmës me sprej trombektomik; të 

përbëra nga gypëzimi-y me qese për ajrosje qe janë të lidhura me gypëzimin PVC; ku secili 

krahë I lartë I gypëzimit –y përmban një pirg të gypëzuar; një I bardhë dhë një I kuq; si dhë 

një rubinetë një-drejtimëshe; konsolë dhe konsolë kontrolluese për monitorimin, 

analizimin, dhe evaluimin e niveleve të glukozës në gjak.   

17   Plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; filma plastik; paketim; 

material për ndalim dhe izolim   

31   Produkte nga bujqësia, pylltaria, kopshtaria, si dhe drithërat ( që i përmban klasa 31), 

fara për mbjellje, artikuj ushqimore për kafshë si dhe shtojca për ushqime kafshësh   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime dhe dizajnime që kanë të bëjnë 

me to; analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajnimi dhe zhvillimi I harduerëve 

dhe softuerëve kompjuterik   

44   Shërbime mjekësore, përkujdesje higjenike dhe bukurie për qenie njerzore apo kafshë; 

shërbime nga bujqësia, pylltaria, kopshtaria   

 

 

 

(111)  20566 

(151)  18/05/2017 

(181)  20/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/119 

(300)  302015061681.8  04/12/2015  DE 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  BREELIB 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate për inhalim për trajtimin e hipertensionit 

pulmonar   

10   Instrumente mjekësore, inhalatorë për trajtimin e hipertensionit pulmonar   
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(111)  20567 

(151)  18/05/2017 

(181)  20/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/120 

(732)  Bayer S.A.S. 16, rue Jean-Marie 

Leclair, 69009 Lyon, , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  DECIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikale që përdoren në bujqësi, pylltari, kopshtari; preparate për trajtimin e 

farërave (të përfshira në klasën 01), preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; gjeneve të 

farërave për prodhim bujqësor; fertilizues   

5   Preparate për mbytjen e paraziteve; fungicideve, herbicideve   

 

 

 

(111)  20568 

(151)  19/05/2017 

(181)  20/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/121 

(732)  Bayer S.A.S. 16, rue Jean-Marie 

Leclair, 69009 Lyon, , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  ALIETTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për mbytjen e paraziteve; fungicideve, herbicideve   

 

 

 

(111)  20569 

(151)  19/05/2017 

(181)  20/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/122 

(732)  Bayer S.A.S. 16, rue Jean-Marie 

Leclair, 69009 Lyon, , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  MERLIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për mbytjen e paraziteve; fungicideve, herbicideve   
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(111)  20570 

(151)  19/05/2017 

(181)  20/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/123 

(732)  Bayer S.A.S. 16, rue Jean-Marie 

Leclair, 69009 Lyon, , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC             

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  MIKAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për mbytjen e paraziteve; fungicideve, herbicideve   

 

 

 

(111)  20677 

(151)  29/06/2017 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/151 

(732)  LUIS CALVO SANZ, S.A. CRTA. 

CORUÑA-FINISTERRE KM. 34,5 S/N, 

15100 CARBALLO  (LA CORUÑA) , ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk, peshk i konzervuar; ushqime të përbëra nga peshku; file peshku; shkopinj 

peshku; preparate me bazë peshku; ushqime të përbëra nga peshku; ekstrakte peshku; peshk 

i konzervuar; sallatë nga peshku tuna; kokë (pate); pate peshku; tuna; jo të gjallë; peshk 

tuna (i konzervuar)   

30   Sanduiqë, bukë e mbushur në formë rrumbullake; sanduiqa që përmbajnë peshk; miell; 

drithëra; bukë; pasta; ëmbëlsira; përzierje ushqimi të mbushura (gjëra ushqimore); sallatë 

pasta; pasta ushqime me përbërje nga mielli; sheqer; tharmë; pluhur për pjekurina; kripë; 

mustardë; uthull; salcë herbale; erëza pikante; akull; aromatizues për ushqime   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë në dyqane, si dhe nëpërmes rrjeteve të kompjuterëve 

global të peshkut, peshkut të konzervuar, ushqime me bazë peshku; file peshku; copëza 

mishi të peshkut (finger fish); preparate me bazë peshku; artikuj ushqimor me bazë peshku, 

ekstrakte peshku; peshk në kanaqe; sallatë tuna; kokë (pate); kokë (pate) peshku; tuna (e 

konzervuar); sanduiqë; sanduiqë të mbushur; sanduiqë me peshk   
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(111)  20678 

(151)  29/06/2017 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/153 

(732)  PATAGONIA, Inc. 259 West Santa 

Clara Street, Ventura, California 93001, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkure dhe imitim lëkure, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët tjera; lëkurë kafshësh; gëzof; valixhe dhe canta udhëtimi; 

ombrellat për shi dhe ombrellat për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 

për shalëbërs dhe sarac; bagazh; canta shpine; canta; canta sporti   

25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë   

35   Shërbimet e reklamimit; menaxhimit të bizneseve; administrimit të bizneseve; punëve 

të zyrës; shitja me pakicë, online, dhe shërbimet e katalogjeve   

 

 

 

(111)  20679 

(151)  29/06/2017 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/154 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  IBUMAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20727 

(151)  31/07/2017 

(181)  25/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/155 

(732)  Q.M.F.R. “Nëna Naile” . sh.p.k Banja 

në Kllokot, KS 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani"             

 

(540)  NËNA NAILE 
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(511) 1   Kimikate të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; reshirë e  papërpunuar artificiale, plastikë të papërpunuara; pleh 

organik; kompozime per shuarjen e zjarrit ; kalitje dhe bashkim përgatitjet; substanca 

kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore; substanca per rrezitje; ngjitëse të përdorura në 

industri   

2   Bojra, zmalt, llaqet; preservativa kundër ndryshku dhe kundër përkeqësimit të drurit; 

pigment ; fiksuese; reshirë të paperpunuara natyrore; metale në petë dhe pluhur formular 

për përdorim në pikturë, ujdisje, shtypjen dhe artit   

3   Përgatitje për pastrim zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderi; pastrim, 

lustrim, pastrim dhe përgatitjet gërryes; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetike, kremra 

flokëve; pastat e dhëmbëve   

4   Nafte, dhe vajra industriale; lubrifikante; pluhur per thithje; perberje te lengshme dhe te 

forta; karburante ( duke perfshire frymen motor) dhe ndricuesit; qirinj; flirta per ndricim   

5   Medikamente  medicinale, përgatitjet mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për 

qëllime mjekësore; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për 

fashim; material për ndalimin e dhembeve, dyll dentar; bar dezinfektues; preparate per 

shkaterimin e paraziteve; kepurdhevrases, herbicid   

6   Metale të përbashkëta dhe lidhje të tyre; materialeve të ndërtimit metalike; transportues  

per metale; materialet e metalit të hekurudhave; kabllo jo-elektrike dhe telat e metaleve të 

përbashkët; hekurishte, sende të vogla të pajisjeve metalike; tuba dhe tuba prej metali; 

kasaforte; xeherore. Përfshin kryesisht metale  të papërpunuara dhe pjesërisht te farketuara, 

si dhe produkte të thjeshta të bëra prej tyre   

7   Makina dhe mjetet e makinës; motor dhe makina (përveç  mjeteve tokësore); 

transportim makine per bashkim te komponenteve (përveç mjeteve tokesore); orendi 

bujqesore ndryshe dore-operuar ; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse. Përfshin 

kryesisht makina, vegla makine, motorët dhe mjetet   

8   Vegla per mjete te dores (dorë-operuar); takëm; armëve anësore; makina rroje. Përfshin 

kryesisht mjete te dores me (dorë-operuar) të mjeteve të përdorura si mjete në profesionet 

përkatëse   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, studimore, fotografike, optike,peshimi, 

matjeje,sinjalizimi, kontrollimi ( mbikeqyrje), shpetimi, dhe aparate te mesimdhenies; 

aparate dhe instrumente per kryerje, kalim, transformim, akumulim, rregullimin ose 

kontrollimin e energjise elektrike; aparat per regjistrimin transmetimin ose riprodhimin e 

zerit ose imazheve; transportuesit magnetik te dhenave; regjistrimin e disqeve; kompakt 

disqeve, DVD, dhe media te tjera regjistrimi dixhital; mekanizmat per aparatet automatik; 

regjistrat para; makina llogaritese, pajisje te perpulimit; kompjutera, programeve 

kompjuterike; aparate per zjarr-fikje   

10   Aparate kirurgjike, mjekësore, instrument të aparateve  dentare dhe veterinare; 

gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; Materialet qepje   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   automjetet; aparat për bartje nga toka, ajri apo ujë   

13   Armët e zjarrit; municione rakete; lende plasese; fishekzjarre. Përfshin kryesisht armë 

zjarri dhe produkte piroteknike   

14    Metale të çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar; mjete horological dhe 
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kronometr   

15   Vegla muzikore   

16   Letër dhe karton; materiale te shtypura; materiale libërlidhje; fotografitë; material per 

zyre; ngjites per rtikuj zyre dhe shtepie; materiale artistesh, brusha per ngjyre makina 

shkrimi dhe rekliciz per zyre (përveç mobiljeve); materiale mësimore dhe 

instruktive(përveç aparaturave); materiale plastike për paketim; lloj printerash; blloqe per 

shtypje   

17   Gome te paperpunuara dhe gjysme te perpunuara, guta-percha ( substance 

termoplastike), gome, asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike në 

formë të stampuara për përdorim në prodhimin; paketim, duke ndaluar dhe materialeve 

izoluese; tuba fleksibël, jo prej metali   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat e kafshëve, fsheh; mbathje dhe çanta udhëtimi; 

cadra dhe cadra dielli; bastun; kamzhik, takem dhe tame kuajsh   

19   Materiale të ndërtimit (jo-metalike); tuga jo metalik te ngurte per ndërtimin; asfalt, 

katran dhe bitum; ndertesa te transportueshme jo metalike; monumentet, jo prej metali   

20   Mobilje, pasqyra, korniza foto; kocka te papunuara ose gjysme te punuara, bri, ngjyre 

fildishi, lapat e balenave apo guaca; predha; argjile e bardhe; qelibar të verdhë   

21   Aparate për shtëpi ose enë kuzhine dhe kontejnerë; kombinezon dhe shfungjer; furce 

(përveç furça); furce bere materiale; artikuj për qëllime pastrimi; leshi çeliku; qelq te 

papunuara apo gjysmë të punuara (përveç xhamit të përdorur në ndërtimin); qelqe, prej 

porcelani dhe enë prej argjile   

22    Litarë dhe tel; rrjeta; tenda,strehe dhe pelhure gomuar; vela; thasë; mbushje dhe 

mbushje materiale (përveç prej letre, kartoni, gome ose plastike); të lëndëve të para tekstile 

fijore   

23   fije dhe pe, për përdorim të tekstilit   

24   Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; mbulim krevati; mbulese tryeze   

25   Veshje, këpucë, kapelë   

26   Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; buton, grepa dhe sytë, gjemba; lule 

artificiale   

27   Qilima, qilim, udhez dhe hasër, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perdet mur (jo të tekstilit).    

28   Loje dhe lojera;  artikuj gjimnastikor dhe sportive; dekorime per pemet e 

Krishtlindjeve   

29   Mish, peshk, shpezë dhe lojë; ekstrakte të mishit; ruajtur, të ngrira, të thata dhe i 

gatuar; fruta dhe perime;xhelatine,marmalate, kompot; vezë; qumësht dhe prodhime 

qumështi; vajra ushqimor dhe yndyrna   

30   Kafe;caj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioke dhe miell palme; miell dhe preparante 

te perbera ngadritherat; buke ; brume embelsirash  dhe embelsira; krem embelsire i akullt; 

sheqer; mjalte;  melase(kunderhelm); maja;  mjekje pluhur;  kripe;  mustarde;  uthull;  salca 

( piper); ereza; akull   

31   Agrar Bujqesor; produkte kopshtari dhe pyjore; kokra dhe fara te paperpunuara; fruta 

te fresketa dhe perime; bime natyrore dhe lule; kafshe te gjalla; ushqime te kafsheve; malt   

32   Birre; ujera mineral dhe te gazuar dhe pije te tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lengje 

frutash; shurupe dhe preparate te tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike perveç birres   

34   Duhan; artikuj te duhanit; shkrepese   
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35   Reklamat; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionin e punes   

36   S igurim; ceshtjet financiare; ceshtjet monetare; ceshtjet e pasurive te patundshme   

37   Ndertim i ndertesave; riparime; sherbime te instalimit   

38   Telekomunikacion   

39   Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marreveshjet e udhetimit   

40   Trajtimin e metaleve   

41   Edukim; sigurimin e trajnimit; argetim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Sherbimet shkencore dhe teknologjike dhe kerkimin e projektimin qe kane te bejne me 

to; analiza te hulumtimit dhe sherbimet industriale; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve 

kompjuterike dhe programeve   

43   Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim te perkohshem   

44   Sherbime mjekesore; sherbimet veterinare; Kujdes higjienik dhe bukuri per qeniet 

njerezore apo kafshet; agrokulture; sherbime kopshtari dhe pylltari   

45   Sherbime juridike; sherbimet e sigurise per mbrojtjen e prones dhe individeve; 

sherbime personale dhe sociale kryera nga te tjeret per te permbushur nevojat e individeve   

 

 

 

(111)  20681 

(151)  30/06/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/156 

(732)  Braun GmbH Frankfurter Str. 145 

D 61476 Kronberg im Taunus, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Dyll depilues, preparate per rroje, pastruesit per pajisjet elektrike per rroje   

7    Pajiset elektrike per kuzhine, ne  vecanti perpunuesit e ushqimit, pajisjet per cips, 

pajisjet per prerje, thikat, pajisjet per grirje, griresit e mishit, mikseret, pajisjet per perzierje, 

pajisjet per shtrydhje, pajisjet per lengje, shtypesit e frutave, shtrydhesit e citros, hapesit e 

konzervave   

8   Aparat elektrik per rroje, rruajtes dhe brisqe rroje, gershere per floke, dhe pajisjet per 

heqjen e flokeve per perdorim personal, si dhe kutite dhe amabalazhet per keto produkte, 

pajisjet elektrike per shkrirjen e dyllit, pajisjet me gaz, si dhe me kombustion katalitik   

9    Pajisjet me nxehje elektrike per kujdes te flokeve, hekur elektrik, pajisjet elektrike  per 

pergatitjen e jogurtit, peshoret, pajisjet elektrike per pastrim per perdorim shtepiak, sic jane 

pastruesit me vakum dhe pastruesit e dyshemese, kalkulatoret, kutite per kalkulatore   

11   Thareset elektrike per floke dhe artikujt elektrik, sic jane fryresit dhe difuzoret, pastaj 

poashtu edhe ventilatoret per tavolina, ngrohesit dhe pajisjet elektrike per berjen e kafes 

dhe aparatet espresso, furrat elektrike, pajisjet e zgares, tosteret dhe pajiset per skuqje, 

pajisje per ngrohje   

14   Oret, alarmet e ores, perfshi ketu edhe ato elektrike dhe pjeset e tyre   
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16    Filteret e letres, sic jane per kafe, caj dhe per pastruesit me vakum, produktet per 

printim, kontejneret paketues nga letra, kartoni dhe plastika, materialet plastike per 

paketim, ne vecanti zarfat, cantat dhe filmat   

20   Kontejneret nga plastika (paketim-).   

21   Pajisjet jo mjekesore per kujdes shtepiak, sic jane brushat e dhembeve, shperlaresit e 

gojes, aparatet per pastrimin e protezave dentare, secila nga keto me operim elektrik, 

pajisjet e vogla te dores per perdorim shtepiak dhe kuzhine, kontejneret per pajisjet 

shtepiake dhe te kuzhines (jo nga metalet e cmuara apo te veshura me to) sic jane enet e 

thella, gotat, kavanozat, filteret e kafes, filteret e cajit, pajisjet jo-elektrike dhe aksesoret per 

floke, ne vecanti kreherit dhe brushat   

26   Ondulatoret e flokeve   

 

 

 

(111)  20682 

(151)  30/06/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/161 

(591)  kuqe, bardhë, e kafët e errët, e kafët e 

ndritëshme, e kaltër e ndritëshme 

(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ushqim i përpunuar me bazë mishi; përimi 

të thara; supa, supë gjedhi – bujon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht dhe 

produkte te qumështit, gjalpë; vaj për ushqim; fruta dhe përime të thara, konzervuara, 

ngrira, ziera, tymosura ose të kriposura; polen i përgaditur si ushqim; arra të përpunuara 

dhe Fruta të thara si zamër-uzhinë; pastë nga lajthitë dhe kikirikat; tahini – brumë më fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur;  patatina nga patatet   

 

 

 

(111)  20683 

(151)  30/06/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/162 

(591)  e kaltër e  ndritëshme, e kaltër e errët, 

bardhë, hirit, kuqe 

(300)   

(540)  
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(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ushqim i përpunuar me bazë mishi; përimi 

të thara; supa, supë gjedhi – bujon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht dhe 

produkte te qumështit, gjalpë; vaj për ushqim; fruta dhe përime të thara, konzervuara, 

ngrira, ziera, tymosura ose të kriposura; polen i përgaditur si ushqim; arra të përpunuara 

dhe Fruta të thara si zamër-uzhinë; pastë nga lajthitë dhe kikirikat; tahini – brumë më fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur;  patatina nga patatet   

 

 

 

(111)  20684 

(151)  30/06/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/163 

(591)  e kaltër e  ndritëshme, e kaltër e errët, 

bardhë, hirit, kuqe 

(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ushqim i përpunuar me bazë mishi; përimi 

të thara; supa, supë gjedhi – bujon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht dhe 

produkte te qumështit, gjalpë; vaj për ushqim; fruta dhe përime të thara, konzervuara, 

ngrira, ziera, tymosura ose të kriposura; polen i përgaditur si ushqim; arra të përpunuara 

dhe Fruta të thara si zamër-uzhinë; pastë nga lajthitë dhe kikirikat; tahini – brumë më fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur;  patatina nga patatet   
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(111)  20685 

(151)  30/06/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/164 

(591)  kuqe, bardhë, e gjelbërt e ndritëshme,e 

gjelbërt e errët, vjollce, e kafët e errët, e kafët 

e ndritëshme, okër 

(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ushqim i përpunuar me bazë mishi; përimi 

të thara; supa, supë gjedhi – bujon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht dhe 

produkte te qumështit, gjalpë; vaj për ushqim; fruta dhe përime të thara, konzervuara, 

ngrira, ziera, tymosura ose të kriposura; polen i përgaditur si ushqim; arra të përpunuara 

dhe Fruta të thara si zamër-uzhinë; pastë nga lajthitë dhe kikirikat; tahini – brumë më fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur;  patatina nga patatet   

 

 

 

(111)  20706 

(151)  20/07/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/165 

(591)  kuqe e ndritëshme, e kuqe e errët, 

bardhë, hirit 

(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ushqim i përpunuar me bazë mishi; përimi 

të thara; supa, supë gjedhi – bujon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht dhe 

produkte te qumështit, gjalpë; vaj për ushqim; fruta dhe përime të thara, konzervuara, 
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ngrira, ziera, tymosura ose të kriposura; polen i përgaditur si ushqim; arra të përpunuara 

dhe Fruta të thara si zamër-uzhinë; pastë nga lajthitë dhe kikirikat; tahini – brumë më fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur;  patatina nga patatet   

 

 

 

(111)  20707 

(151)  20/07/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/166 

(591)  kuqe e ndritëshme, e kuqe e errët, 

bardhë, hirit 

(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ushqim i përpunuar me bazë mishi; përimi 

të thara; supa, supë gjedhi – bujon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht dhe 

produkte te qumështit, gjalpë; vaj për ushqim; fruta dhe përime të thara, konzervuara, 

ngrira, ziera, tymosura ose të kriposura; polen i përgaditur si ushqim; arra të përpunuara 

dhe Fruta të thara si zamër-uzhinë; pastë nga lajthitë dhe kikirikat; tahini – brumë më fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur;  patatina nga patatet   

 

 

 

(111)  20708 

(151)  20/07/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/169 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  RENNIE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  20709 

(151)  20/07/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/170 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SARIDON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20710 

(151)  20/07/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/171 

(732)  Bayer Aktiengeselleschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ASPIRIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20711 

(151)  20/07/2017 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/172 

(732)  Bayer Aktiengeselleschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ASPIRIN COMPLEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    

Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20712 

(151)  20/07/2017 

(181)  27/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/178 

(732)  UNION L.L.C. Mother Teresa 

Boulevard ZP nr. 416, Prishtina, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

 

 

 

(111)  20713 

(151)  20/07/2017 

(181)  27/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/179 

(732)  Bayer Oy Pansiontie 47, 20210 Turku, 

FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, Prishtina 

 
 

(540)  KYLEENA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, si preparate hormonale për përdorim si kontraceptivë   

10   Paisje medicinale si paisje intrauterine për përdorim si kontraceptivë”.   

 

 

 

(111)  20714 

(151)  20/07/2017 

(181)  27/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/181 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

(740)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë 

 
 

(540)  AVAKS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 
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kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë   

3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh 

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje 
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11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; 

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç 

kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale 
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27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 
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(111)  20716 

(151)  20/07/2017 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/185 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

(740)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës   

5   Preparatet e sanitarisë dhe për dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave   

 

 

 

(111)  20715 

(151)  20/07/2017 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/186 

(591)  ngjyrë vjollce (Violete) 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

(740)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, Klinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë   

3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës 
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4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh 

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; 

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 
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për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç 

kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 
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freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

 

 

(111)  20717 

(151)  20/07/2017 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/187 

(591)  E Bardhë, dhe E Kaltërt. 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 
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material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  20718 

(151)  20/07/2017 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/188 

(591)  E Bardhë, E Kaltërt, E zezë, Floriri 

dhe Rozë 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 
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malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  20719 

(151)  20/07/2017 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/189 

(591)  bardhë, kuqe dhe e zezë 

(732)  BRISA BRIDGESTONE SABANCI 

LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI SABANCI CENTER KULE 2   

K:7-8-9   4. LEVENT ISTANBUL , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime reklamuese, marketing dhe shërbime lidhur me marrëdhëniet me 

publikun; shërbimet e organizimitt të vitrinave dhe sajmeve për qëllime komerciale apo 

reklamuese; shërbimet e punëve të zyres; shërbime sekretarie; shërbimet e parapagimit në 

gazeta për të tjerët; shërbimet e mbledhjes së të dhenave statistikore; shërbimet e huazimit 

të makinave – aparateve të zyrës; shërbimet e sistematizimit të informacioneve në bazën 

kompjuterike të të dhënave; shërbimet e pergjigjjeve telefonike për parapaguesit të cilët nuk 

janë prezent; shërbimet në afarizmin zyrtar - administrimin afarist, shërbimet afariste dhe 

shërbimet e konsultimeve afariste; shërbimet e udhëheqjes së librave; shërbimet e 

konsultimeve komerciale; shërbimet e gjetjës së personelit; shërbimet e agjencive për 

punësim; shërbimet e agjencive për eksport import; shërbimet për vendosjen e personelit të 

përkohëshëm; shërbimet e shitjës përmes licitimit; bashkimi i mallit të ndryshëm për 

nevojat e konsumatorit, përkatësisht, automjete tokësore motorrike, motorr, motoçikleta, 

bicikleta dhe kornizat e tyre, drejtues dhe  mbrojtës balte për bicikleta, llamarinë - karoseri 

për automjete; platforma për shkarkimin në kamiona; rimorkio për traktora, frigorifera –

freskuese për automjete tokësore, ngjitëse për rimorkio për automjete, ulëse për automjete,  

mbeshtetëse koke për kokë në ulëse të automjeteve, ulëse sigurie për fëmijë, për automjete, 

mbulesa të ulseve për automjete, mbulesa për automjete, perde-roleta të adaptuara për 
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automjete,  tregues drejtimi dhe mjete për treguesit e drejtimit për automjete, fshesa të 

erëpritësëve dhe fshesa për automjete, goma të brendshme dhe të jashtme për rrota të 

automjeteve, pneumatik pa goma të brendshme, sete për fiksimin e gomave të cilët 

përbëhen prej arrnave për goma dhe valvulave për goma për automjete, dritare për 

automjete, dritare sigurie për automjete, pasqyra të brendshme dhe pasqyra të jashtme për 

automjete, zingjirë kundër rrëshqitjës për automjete, bartësit e koferave për automjete, 

bicikleta dhe bartësit e skijave për automjete; ulëse për bicikleta ose motorcikleta, pompa 

ajri për automjete, për fryerjen e gomave, alarmi kunder-vjedhjes për automjete, bori për 

automjete, rripa sigurie për ulëse të automjeteve, jastek ajri (sigurie-pjesë te automjeteve), 

mbajtëse për foshnje, karrika me rrota, karrocë për foshnje, karrocë dore, karrocë për treg, 

karrocë dore me një ose me shumë rrota, karroca për treg, karrocë për dyqane, karrocë për 

shkarkim; automjete me binarë; lokomotiva, tren, tramvaj, vagoni, teleferik, teleferik me 

ulëse, automjete për lëvizje me ujë dhe pjesë të tyre, si dhe motor dhe makina të tyre, 

automjete për qarkullim në ajër dhe pjesë të tyre si dhe motorët e tyre dhe makina, 

mundësimi i konsumatorëve  që në menyrë të thjeshtë të shohin dhe porositin këtë mall, kjo 

mënyrë e sherbimeve mund të ofrohët  përems objekteve të shitjes me pakicë, shumicë,  

mediave elektronike ose përmes katalogut të porosive   

 

 

 

(111)  20720 

(151)  20/07/2017 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/190 

(591)  e kaltërt e errët, e kaltërt e ndritshme, 

bardhë dhe kuqe 

(732)  Reckitt Benckiser Finish BV 

Siriusdreef 14 – 2132 WT Hoofddorp, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe supstanca tjera për përdorim në lavanderi dhe për 

pastrimin e enëve; preparate për pastrimin-larjën e enëve;  mjete për pastrim, freskues dhe 

aromatizues për aparate-makina për pastrimin e enëve; mjete për shpërlarje; preparate për 

lustrim për kuzhinë dhe enëve nga qelqi; mjete abrazive (lëndë gërryese) për pastrim, 

lustrim,  fshirje; sapuna; fluide (prëparate të lëngëshme) dhe prëparate  për heqjen e gurëve 

për përdorim në shtëpi; të gjitha produktet e lartë përmendura më ose pa mjete për 

dezinfektim.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

262 

 

(111)  20659 

(151)  22/06/2017 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/194 

(591)  E kuqe, e kaltert e qelte, e kaltert e 

mbyllt, e kaltert shume e mbyllet, e bardhë, e 

hirit, e gjelbert si dhe e verdhe 

(300)   

(732)  Sh.P.K.  “Vëllezërit Dervishaj” 

23,328/10 Pejë , KS 

(740)  Asllan Dervishaj Pejë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 

   

 

 

 

(111)  20721 

(151)  21/07/2017 

(181)  29/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/195 

(591)  NGJYRË E BARDHË, E KALTËR,  

KUQE, E VERDHË, E GJELBËR, E 

PORTOKALLT,  NGJYRË KAFE E 

HAPUR DHE E MBYLLUR, E ZEZË 

(732)  LION DOO Ul.”Leninova” br.1, 

2200 Sveti Nikole, MK 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira çaji të lyera me kakao dhe çokollatë   
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(111)  20722 

(151)  21/07/2017 

(181)  29/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/196 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str. 1000 Sofia, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për 

duhanpirës; duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për 

cigare; letër për cigare; shpuzore për duhanpirës   

 

 

 

(111)  20723 

(151)  21/07/2017 

(181)  01/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/197 

(732)  PIRELLI TYRE S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli, 25, Milan, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma, pneumatike, gjysëm-pneumatike dhe/apo goma të forta; goma për 

automjete dhe komponente dhe/apo pjesë për to; qarkore; tuba të brendshëm, mus (shkumë) 

për goma   

18   Çantë dore; çantë udhëtimi; portofol për kartela [aritkuj lëkure]; Kuti për kartela nga 

lëkura; Kuti lëkure nga lëkura; Mbajtës për kredit kartela nga lëkura; Portofol; Folldera për 

dosje të bëra nga lëkura; zinxhir çelsash i bërë nga lëkura; Çantëdore, Bagazh [valixhe]; 

Mbulesa për mbulimin e veshjeve gjatë udhëtimit; Çanta për kozmetikë; Sportet e përfshira 
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në këtë klasë; Çanta altletike; Çantë për mbrëmje dhe çantë krahu për meshkuj; Çanta për të 

bërë pazar të bëra nga lëkura; Çanta për librat shkollorë; Mbulesa për mbulimin e mallërave 

gjatë udhëtimit; Bartës i këpucëve për udhëtim; Çanta plazhi; Çanta të gjëra (nappy bags); 

Çanta shpine; Valixhe udhëtimi; Çantë tekstili (Canvas bag); Çanta për mbrëmje; Çantë për 

alpinistë; Çantë me rripa të gjatë; Çantë dore zyrtare; Kofer (jo i pajisur); Lëkurë; Valixhe 

dhe kuti nga lëkura; Çantë beli nga lëkura; Ombrella dhe ombrella për mbrojtje nga dielli, 

rrip lëkure   

25   Veshje për meshkuj dhe femra; Pallto; Xhaketa [veshje]; Pantolona; Funda; Bluza; 

Mushama; Pallto deri në brez; Rrypa beli; Fustan; Mantel deri në brez; Xhamper; Xhinse; 

Pardesy; Gëzof me kapuç; Pullover; Këmisha; Kanatierë; Triko; Të brendhsme; Kanatierë e 

shkurtë për femra; Mantel për shtëpi; Veshje mbëmje; Shalla; Shirit për veshje; Kravata; 

Lidhëse për qafë; Kostum për meshkuj; Xhup; Veshje trikotrazhi; Bluzë me mëngë të 

shkurtra; Kominoshe pa këmbë; Xhaketë sportive; Pantollona të shkurtër; Këmishë 

solemne; Çorape të gjata dhe çorape; Mbathje për këmbë; Pandofla; Mbulesë për këpuçë; 

Këpuçë gome (galoshe); Mbathje për golf; Nallane; Këpucë nga kanavaçi; Çizme për eçje 

nëpër male; Këpucë plazhi; Këpucë vrapimi; Këpucë gjimnastike; Çizme; Gjysëm çizme; 

Çizme deri te zogu i këmbës; Këpucë skijimi; Sandale; Sandale për banjo; Doreza [veshje]; 

Kapela dhe kasketa; Kasketë me strehë [për bërjen e kapelave].(Klasa 25   

 

 

 

(111)  20724 

(151)  21/07/2017 

(181)  02/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/198 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

Bantian, Longgang District, Shenzhen, CN 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  HONOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Terminal për komunikim përmes rrjetit për pajisje për qasje në internet; për të bërë 

telefonata, për të shikuar video dhe për të luajtur lojëra për qëllime shtëpiake; module të 

komunikimit; asistentë personal digjital PDA; telefona për konferenca nga largësia; aparate 

për video-konferenca nga largësia; aparate për video-konferenca përmes rrjetit; aparate 

inteligjente të kontrollit për video konferenca; pajisje të realitetit virtual; pajisje për kontroll 

në largësi që përbëjnë edhe telefona të mençur që kanë edhe funksionin e  fotografisë 

ajrore; komunikime në fusha të afërta (NFC); bateri diellore; magnetofon portativ; aparat 

televiziv; pajisje për monitorimin e bebeve përmes videos; aparat elektrik për monitorim; 

adapter elektrik; priza, baza dhe kontakte të tjera (lidhje elektrike); çelës në kohë 

automatike; sendorë; alarme; video incizues; kamera; bateri të telefonave mobil; 

mbështjellës mbrojtës të përshtatur për kompjuterë tablet; shkarkime të aplikacioneve të 

softuerëve kompjuterike; pajisje të komunikimit të rrjetit; ruterë  pa tela (wireless); 

regjistrues të aktivitetit që mund të vishen; orë të mençura; orë të mençura të përbëra nga 
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një orë dore kryesisht për shikimin, dërgimin dhe marrjen e teksteve, emailave, të dhënave 

dhe informata nga telefona të mençur, nga kompjuterë tabletë dhe kompjuterë portativ; 

gjurmues të aktivitetit për veshje, me ekran për shikimin, dërgimin dhe pranimin e teksteve, 

emailave, të dhënave dhe informatave dhe për përgjigjen e telefonatave; syze të mençura 

për shikimin, dërgimin dhe pranimin e teksteve, emailave, të dhënave dhe informatave dhe 

bërjen e fotografive; telefon të mençur në formë të orëve; stereo; altoparlantë; adapterë për 

kufje; mbështjellëse mbrojtëse të përshtatura për telefona; fotrolla mbrojtëse të përshtatura 

për telefona; filma mbrojtëse për ekranet e telefonave mobil; filma mbrojtëse për ekranet e 

kompjuterëve tablet; mbështjellësa për kompjuterë tablet; mbështetëse për telefonë mobil; 

mbushës për telefona (bateri që rimbushen); kompjuterë laptop; mbështjellës për 

kompjuterë laptop; çelsa të mençur; priza të mençura; lente për telefonë mobil; shkop për 

selfie për telefona mobil; aparat për selfie për përdorim me telefona mobil; laps për shkrim 

digjital për telefona mobil; laps për shkrim digjital për kompjuterë laptop; ueb kamera; 

altoparlantë portativ; mbajtës për telefona mobil; linjë të të dhënave për telefona dhe për 

kompjuterë tablet; kartë memorie digjitale e sigurt; tastiera të kompjuterëve; mbështetëse të 

miut   

35   Reklama për produktet e komunikimit; paraqitja e mallrave në mediat e komunikimit 

për qëllime të shitjes me pakicë; promovimin e shitjes për të tjerët; shërbime të shitjes me 

pakicë për produktet e komunikimit; reklamat në internet në një rrjet kompjuterik   

 

 

 

(111)  20725 

(151)  21/07/2017 

(181)  03/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/199 

(732)  FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 

1163 MODENA, IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; 

lloj pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen 

dhe ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 

automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; dyll lustrues; preparate pastruese për lëkurë; krema për lëkurë; 

krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll këpucësh; sapune për 
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dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht pastrues për qëllime 

tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; krema pastruese të lëkurës; detergjente 

përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; parfume; 

locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim personal; lule të thara dhe 

erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; ekstrakte të luleve [parfume]; 

Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj për tualetin]; preparate 

aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e thatë parfumuese; 

preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; artikuj për 

tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit dhe kujdesit 

të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për përdorim 

personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale dhe 

ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; pajime kozmetike; krema për fytyrë; 

krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra për banjë, jo për 

qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për banjë; perla për 

banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për bukuri; ngjyruesit 

për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; lapsa për vetulla; 

bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për vetulla; pudër për 

grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion grimi; kozmetikë për 

vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike për qëllime hollimi; 

preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për qëllime kozmetike; 

qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të flokëve; xhel për flokë 

dhe mus për flokë; kondicionerë për flokë; hidratues për flokë; shkumë për stilzim të 

flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; lustrues thonjsh; heqës i lustrës së 

thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për thonj; pomada për qëllime kozmetike; 

guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje në diell [kozmetike]; xhel për masazh 

përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për përdorim tualeti; shami letre të impregnuara 

me locione kozmetike; sprej për freskim të frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; 

balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të 

fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj 

pambuku për qëllime kozmetike; preparate për higjienë orale; larës për gojë, jo për qëllime 

mjekësore; xhel zbardhues për dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe 

substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh   

9   Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 

i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 
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lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë; kartat e kujtesës për makinat e video lojës; maus për makinat e video lojës; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon 

drejtues për PC; dëgjuese për video lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që 

mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; 

kompjuterë tablet; programe per kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për 

kompjuter; mbajtës për laptopë; këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; 

këllëfa mbrojtës për kompjuterë tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa 

për laptop, tastierë për kompjuterë, telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe 

këllëfa me forma të pershtatura për telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të 

mençur; mbulues për telefona të mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse 

për telefona të mençur; rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues 

librash elektronik; këllëfe mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus 

[periferi e kompjuterit]; programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe 

mbrojtëse për kompjuter; programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të 

mbrojtjes së ekranit për kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e 

kompjuterit;  këllëfa për mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; 

çanta dhe këllëfa me forma të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve 

notebook; memorje te kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për 

kompjuter; skanerë [pajisje për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet 

në fushë lokale]; kartelë kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin 

kompjuterik; hardisqe për kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; 

mbajtës për telefona mobil; këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në 

përdorimin e kompjuterit; kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për 

mbrojtjen nga zjarri në automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimeve dhe zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës 

fytyre për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; 

balaklava (mbrotje e kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, 

rrezatimit dhe zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë 

mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, 

rrezatimit dhe zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

kostum mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; 

aparate dhe pajisje të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me 

përmbajtje të garave të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me 

përmbajtje të garimeve të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me 

përmbajtje të performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e 

automobilave, mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën 

e automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 

automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa mbrojtës për 

MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm për DVD 
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plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa mbajtës për 

mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; radio; radio 

dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues zëri; media 

plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me përmbajtje të 

stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me kristale të 

lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); suboferë 

kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; ekran me 

paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; pajisje për 

përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë brenda 

makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik për 

vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, bateri 

elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; antena të veturave; alarme me zë akustik; kamera fotografike; 

kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; matës kohe [pajisje 

për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka per kalkulator 

xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; kompase 

direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; peshore për 

fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime mjekësore; 

tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për matjen e 

gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët [mjetet 

matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela magnetike 

të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; agjenda 

elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht për 

telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; aparate dhe 

instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, optike, të 

peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të shpëtimit të jetës dhe të 

mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për inçizimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave magnetike; disqe regjistruese; 

kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese digjitale; mekanizmat për aparatet që 

operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, makina kalkuluese, pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; aparate për fikjen e zjarrit   

12   Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 
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automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; 

zile për biçikleta; zile për çikleta; frena për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit 

e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm 

për biçikleta, çikleta; ingranazhet për çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e 

paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa për biçikleta, çikleta; korniza për 

biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për çikleta; shporta të përshtatura për 

çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; tela për biçikleta, çikleta; pedale 

për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta apo motoçikleta; mbështetëse 

për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, çikleta; goma pa trung [goma] 

për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio për biçikletë; torba të përshtatura 

për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; mbulesa shale për biçikleta ose 

motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të përshtatura për çikleta; bartës 

bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; mbajtëse biçiklete për 

automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; karrocë fëmijësh; mbulesë 

për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca golfi; rimorkio [automjete]; 

karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; karrocë femijësh me shtyrje; 

mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë femijësh me shtyrje; çadra që 

vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; jastektë e ajrit [pajisjet e 
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sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; parzmore e sigurisë për ulëset e 

automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve; ulese të sigurisë për 

kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve për ulëse të automjeteve; saja me 

gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; 

transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; avion; parashuta; drejtues ingranazhe 

për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] për anije; lëshuesit; timone; trungje 

[korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida [helika] për anije; lopata për lundra; vida-

helika; parafango për anije; direku për barka; automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo 

uji.   

14   : Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të 

çmuara; ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli 

të çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; xhadë; imitacionet e bizhuterive; hijeshitë 

[stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë 

për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e këmbës [stoli dhe 

imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; karficë zbukurimi 

[stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të stolive]; varëse [stoli 

dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të 

stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla ose medalion]; 

etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime për telefona 

celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat kryesore [xhingla 

ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke inkorporuar karakter 

karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të stolive]; shenjë prej 

metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa apo kuti]; kapëset për 

stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të çmuar; trofe prej metali të 

çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat e artit prej metali të 

çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar ose të veshura me to 

për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, shënjat dhe shënjat 

plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet e çmuara; 

statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej metali të 

çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; orë; orë me 

alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- dhe 

sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për sahat; 

kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 
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byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike   

16   Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër optike; stilolapsa ballpoint; 

stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në 

fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa 

rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të inkorporuar në fibër optike; lapsa duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar në fibër optike; pastelet [shkumësa me 

ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet [shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar 

në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për 

lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë 

[shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; 

mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës për albume; ngjitës për qëllime shkrimi 
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apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa 

ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës [rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e 

artistëve; lapsat e artistëve; baltë për modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për 

qëllime dentare; brushat për vizatim; brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; 

sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; 

makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të 

vogla; hartat gjeografike; globe tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për 

pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej 

kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të 

letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara 

magnetikisht dhe kartelat identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; 

dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme [dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për 

mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e 

letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt e letrës të inkorporuar në fibër optike; 

bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; etiketa për qese të golfit prej letre ose prej 

kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e 

papier mache; elemente mbërthimi prej letre; letër dhe karton; materiali i shtypur, materiali 

për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe rekuizita zyre [përveç 

mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi [përveç aparateve]; materiale plastike për 

paketim; llojet e printerave; blloqet tipografike   

18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti]; çanta mjetesh qe shitet bosh; shkopinj për 

alpinizëm; shkopinj për ombrellë; ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të 

ombrellës; çanta portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa 

për patina; rripa prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të 

lëkurës; lëkurat e kafshëve, lëkurat; portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra 
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dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore dhe takëme kuajsh 

 25   Xhaketa [veshje]; xhaketa për ski; xhaketa erë-rezistente; xhybet; mantelet; xhaketë e 

thurur; pulovera; këmisha; këmisha-t; këmisha me mëngë; bluza; xhup; pulovër; xhempera 

[pulovera]; fanellë leshi [veshje]; pantallonat; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra 

Bermuda; xhinse; funde; pantallona të gjera të punës; kostume për vrapim; kostume për 

automobil garash jo në natyrën e veshjeve mbrojtëse; kostume; rroba; kanptierë; mbajtëse 

për veshje [aski]; qafë dorashke; kalata [veshje]; kombinime [veshje]; veshje për 

gjimnastikë; rripa për para [veshje]; veshje e motorristëve; veshje për ski; gëzofi [veshje]; 

faculetë xhepi; jelekë të mbushur me tegela; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa 

bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të mbushura; 

xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i leshtë [veshje]; xhaketa të poshtme 

pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; xhaketa për erë; mantele për pluhur; mushamatë; xhupa 

me kapuç; këmisha sportive; pantallona djerse; dresa sportive; pantallona të gjera; 

pantallona të përshtatshme për vrapim; kostume trajnimi; kostume për trase; fanellë 

sportive; aski; manshetë [veshje]; kominoshe fëmijësh; gete; dollakë [ngrohës për këmbë]; 

dollakë [pantallona]; shallët; breza për veshje; xhepat për veshje; qafore [veshje]; breza; 

veshje të gatshme; veshje kundër shiut; veshje e papërshkueshme nga uji; këmisha golfi; 

veshje golfi, përveç dorëza; kostume për ski; kostume për borë; ngrohës të trupit; ngrohës 

të gjurit [veshje]; trikotazh [veshje]; shirita djerse; tank të sipërme; kominoshe; jelek grash; 

veshje për priftrinjë; veshje grash [përparëse këmishe]; sete të binjakëzuara; blazerë; 

xhaketë sportive; pelerinë; veshje për nyje-këmbë; kilota për veshje; mbrojtës për jakë; 

mburoja për dresa; veladon; shirita për gaiter; mantilla; mantelet; pelerinat; peliçe; xhins i 

trashë; tunikat; bodi; rroba plazhi; kostume banje; rroba për banjo; mbathje për banjo; 

bikini; rrobat të banjës; kapele për banjo; kostume noti; mbathje për banjo; të brendshme; 

pizhame; robdëshambër; këmishë nate; brekë; kanatierë; mbathje [veshje]; boksera; 

këmishë e brendshme [ndërresa]; mbathje grash me këmbëza; g-stringjet; jelekë; jelek 

grash [të brendshme femrash]; korseta [ndërresa]; korseleta; veshje grash [ndërresa]; 

sutjena; funde; llastik çorapesh; ndërresa absorbuese të djersës; aski për çorapë; tiranta 

çorapesh; veshje për fëmijë; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; çanta gjumi për bebe 

[çantë si veshje e veshur nga foshnjat për të fjetur]; kostume trupi për bebe; të poshtme për 

bebe; grykore për bebe prej plastike; kukulla për bebe; grykore për bebe, jo prej letre; 

grykore për bebe si teshë gjatë ngrënies; leckë grykore për fëmijë dhe bebe; leckë grykore 

për darkën e të rriturit; kominoshe për bebe; pantallona për bebe [veshje]; veshjet e 

trajnimit për foshnjat; kostume kominoshe garash për bebe; kominoshe për fëmijë; pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje]; çorape; çorape të femrave; triko; të brendshme trikotazhi; 

këpucë; këpucë sportive; çizme për ski; çizme pas skijimit; çanta për çizme të skive; çizme 

për dëborë; thembra për këpucë; suprina për këpucë; pajisje prej metali për këpucë; 

thembra të brendshme; këllëf për këpucë; këpucë për gjimnastikë; këpucë trajnimi; këpucë; 

këpucë plazhi; atlete; atlete basketbolli; këpucë futbolli; pantofla; sandale; çizme; çizme për 

sport; çizme shiu; çizme për snoubord; çizme për kalërim; këpucë për golf; shoshone; 

nallane; sandale për dush; pantofla vaske; këpucë për foshnja; thembër këpuce për këpucë; 

taka; pajisjet jo-rrëshqitëse për këpucë; gjunjakët; këllëf gëzofi për këmbë, jo me ngrohje 

elektrike; galloshe; kravatë; doreza [veshje]; dorashka për ngarje; rripa [veshje]; shalli gjerë 

grash me lesh; shalle; shami [shami për qafë]; shalle të holla [veshje]; kravata; askota; 

fjongo-lidhëse; ngrohës për qafë doreza për ski; manshone [veshje]; dorashka; kapelë për 

veshje; kapele [veshje koke]; shirita koke [veshje]; maska gjumi; astar për helmetë [veshje 
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koke]; ballike dielli [veshje koke]; manshone për vesh [veshje]; kapele [veshje koke] duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; kapele [veshje koke] e inkorporuar në fibër optike; kapele 

bejsbolli; kapele; kapele të vogla; kapele duke inkorporuar pajisje të tingullit; kapele e 

inkorporuar në fibër optike; majat e kapelës; ballike [veshje koke]; beretat; beretat duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; beretat e inkorporuara në fibër optike; kapuçët [veshje]; 

kapele për dush; kapuçat; çallmat; veshje, këpucë, kapelë   

28   Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [Gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete  
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çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur ulseve të makinës; lodrat e 

mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të inkorporuara në fibër 

optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me karakter rrëshirë; 

figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e inkorporuar në 

fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që tërheq; lodra për 

bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; mobilje për kukulla; 

shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për kukulla; këpucë për 

kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat lodër; lodra me 

figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje prej metali; disqe 

fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për foshnje; flluska sapuni 

[lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e veshje për lodra; 

jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për lojëra; duke luajtur 

topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela shahu; zare; gota 

për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra me tavëll; lodra 

muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra të bordit; lojërat 

e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat [lojërat]; imitacion 

monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; makinat e fatit [makinat e 

lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; maska teatrore; risi për partitë, 

vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake [lodra]; rraketake për fëmijë; 

luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë futboll; tavolina për pingpong; 

celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë [fishekzjarre lodër]; aparat 

kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; topat e golfit; klubet e golfit; 

dorashka e golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa 

rrota; rekete; rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete 

tenisi; bende për thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; 

çanta të përshtatura për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të 

projektuara veçanërisht për ski dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për 

skejtboarde; mbrojtëse për bërryl [artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për 

përdorim në sporte; mbrojtëse për gju [artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për 

përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci [artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për 

përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për 

përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse [pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; 

dërrasë rruge; mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; 

mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit 

për top golfi; kokat e klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; 

flamujt për golf [artikuj sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të 

formësuara për çanta golfi; mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të 

formësuara për stap golfi; rimarrës për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; 

topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; 

lidhjet e skive; skajet për ski; kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; 

ski për ujë; mbulesa të formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; 

lëkurat për vulë [mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja 
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[artikuj sportivë]; veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-

linjë; çizme patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; 

xhaketa për not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për 

goditje [pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për 

basketboll; pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë 

velash; dërrasë trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; 

mbushje mbrojtëse për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim- 

trupi; makina për ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; 

thirrje për lojë gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja 

karta gërvishtëse për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka 

praktike [risitë]; topat e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për 

bilardo; spond për tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë 

për hokej; disqe për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti 

dhe peshkim; shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim 

rekreative; dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për 

freskore dhe për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke 

inkorporuar fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të 

formësuar si flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar 

si flamuj që përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke 

inkorporuar fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë 

lodër; byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi 

për aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët 

artificiale të krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për 

pemët e krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e 

krishtlindjeve, me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; mbajtëse e pemës së 

krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportivë; dekorata për pemët e 

krishtlindjeve.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 
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regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet elektrike dhe elektronike dhe 

instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për 

përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur në mënyrë specifike 

që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, kondicionerët e ajrit për 

automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për automjete, fenerët për automjete, 

pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër 

verbimit për automjete, aparatet e shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen 

e dritareve të automjeteve, instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, 

dritat, llampat dhe aparatet e ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër 

të kondicionuar për automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje 

për to, makinat për bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, 

karrocë fëmijësh dhe pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, 

shenjat, kuti, kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të 

çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli 

të çmuara, kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe 

kronometrike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i 

shënjave të reja zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra 

dhe kartoni, albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të 

shtypura, pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, 

materialet e shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa 

dhe artikuj shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, 

artikuj për libërlidhje, fotografi, ngjitëse, makina shkrimi, artikuj për përdorim zyre, aparate 

dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i printerave, blloqet tipografike; 

shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të plastikës për 

paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të shkurtë për kryerjen e 

objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe mbajtësit për ditarë dhe 

planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e kreditit, stilolapsat, lapsat, MP3 

plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter dhe telefonat mobil; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i çantave, çanta dore, çanta 

udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa pajisje, bllok për shënim, 

lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurë 

kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë për dielli, çadra, bastunet, 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, mobilje, pasqyra, 

korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte përkujtimore, 

ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e 

freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e objekteve të 

bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, faqore 

izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të gotave 
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për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim personal dhe 

për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, sirtare për 

monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, pëlhurave të 

gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të papërpunuara fibroze 

të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino vaske, lino tavolinë, 

flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të tekstilit; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, këpucë, kapelë, aksesorë 

për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, dantellë, butonat, grepat, 

sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë për veshje; shërbimet e 

shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të makinave model në shkallë dhe 

automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, artikuj gjimnastikor dhe sportivë, 

pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte 

ushqimore, pije, artikuj të duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një 

franshizor, që është transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në 

zhvillimin dhe menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, 

restoranteve, bareve, kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; 

ndihmë në menaxhimin e pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe 

organizim biznesi në lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe 

fillimin e aktiviteteve në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për 

dërgesën, promovimin, shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; veshje për 

dritare të dyqanit; hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë 

në linjë të informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e 

shitësit të makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë 

komerciale për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e 

biznesit; vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të 

informacionit të direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; 

shërbimet e informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e 

blerjes së guidës në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë 

mobile; menaxhim të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e 

biznesit dhe konsulencë; menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e 

biznesit; dhënien e shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për 

konsumatorët [këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime 

reklamimi; modelimi për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; 

kërkimi i sponsorizimit; përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve 

publicitare; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

ndihmë në menaxhimin komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

[blerjen e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e 

personelit; promovimin e shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet 

promovuese; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të 

produktit dhe shfaqjes së produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për 
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qëllime komerciale ose reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; 

hapësira për reklamim dhe koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe 

materialeve promovuese; reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet 

e asistencës; shërbimet komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet 

e drejtuesit të ankandit; shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; 

kontabilitet, llogarimbajtje dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe 

shërbime këshilluese; dhënia me qira e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit 

dhe informacionit të biznesit; mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë 

në menaxhimin e tregut të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë 

e informacionit komercial; studimet e marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; 

hulumtimi i biznesit; sondazhet e tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash 

me kompjuterë; reklamat e mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve 

të telefonisë celulare dhe nëpërmjet postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave 

të blerjes; agjensitë e reklamave; reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me 

postë direkte; shpërndarja e materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në 

linjë në rrjetin kompjuterik; reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitet 

publicitet i materialit me qera; reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së 

reklamave në media të komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e 

hapësirës reklamuese; promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe 

organizimin e konkurseve promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin 

kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e 

mallrave dhe shërbimeve, duke vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në 

linjë elektronike të arritshme nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të 

shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te 

internetit në linë; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

   

 

 

(111)  20726 

(151)  21/07/2017 

(181)  03/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/200 

(732)  JUB-H d.d. Dol pri Ljubljani 28, 1262 

DOL PRI LJUBLJANI, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rezina artificiale të papërpunuara; përbërje për shuarjen e zjarrit; 

substanca për nxirje; lëndë ngjitëse të përdorura në industri; kimikate për largimin e smaltit; 

kimikate, me përjashtim të pigmentëve, për prodhimin e smaltit; kimikate për konstruksion 

ndërtimi; kimikate për prodhimin e bojrave; Lëndë ngjitëse për pllaka qeramike; lëndë 

ngjitëse për letrat e murit; çimento vajore [stuko]; goma [ngjitëse], ndryshe nga qëllime 

shkrimi apo familjare; përgatitje për largimin e letrave murale; tretës për llakra; ruajtësa 
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betoni, me përjashtim të bojrave dhe vajrave; fiksuesa ngjyre për metale; stabilizatorë 

ngjyre, stabilizatorë boje; veshje e paderpërtueshme nga lagështia [ndryshe nga bojrat]; 

tretësa gome, përgatitje për çgomëzim; kimikate hidroizolimi prej substrate çimentoje, me 

përjashtim të bojrave; Përgatitje formimi për fonderi; kimikate për mbrojtje nga lagështia, 

me përjashtim të bojrave, për ndërtim; përgatitje për mbrotje nga zjarri; dioksid titani për 

qëllime industrial   

2   Bojra, vërniqe, llakra; lëndë ruajtëse kundër ndryshkut dhe kundër shkatërimit të drurit; 

kolorantë; ngjyra; lëndë ngjyruese; lëndë fiksuese; rezina natyrale të papërpunuara; metale 

të petëzuara dhe në formë pluhuri për piktorë, dekoratorë, stampuesit dhe artistët; bojra 

shpërhapëse; bojra për pjesë të brendshme; bojra për mur; bojra për fasadë; bojra për 

godinë (shtëpi); bojra miqësore me mjedisin; bojra për çimento; bojra uji; bojra dekorative; 

bojra ku bëhen dekorime; bojra të përziera; bojra të papërshkueshme nga uji; bojra anti-

statike; bojra për mbrotje kundër gërryerjes; bojra anti-alergjike; bojra zjarrduruese; bojra 

për përdorim në largimin e mykut; bojra që nuk dëmtohen nga kimikatet; bojra për 

dysheme; bojra druri; njollat e drurit; bojra për përdorim në metal; ngjyrues polimeri; bojra 

prej llaku; bojra spraj; përgatitje për papërshkushmëri nga uji [bojra]; Holluesa për bojra; 

bojra për ngjyrosës së fotografisë; Stabilizatorë për bojra; pigmente; pigmente për përdorim 

në bojra; pigmente organike; pigmente inorganike; pasta pigmentuese; veshje (bojrash); 

dorë të para (sfond ngjyrash); lëndë të përdorura si veshje parapërgatitore për mbrojtje nga 

përthithja të bojës ose nga dryshku; veshje prej alkidi; lëndë për lëmim (ngjyra, llakra); 

lëndë për emalim (vërniqe);Veshje mbrojtëse akriliku [në natyrën e bojës]; Veshje 

dekorative akriliku [në natyrën e bojës]; veshje me bazë uji; bojra kundra ndotjes; Veshje 

organike [bojra]; veshje zjarrduruese (bojra); veshje për dru [bojra]; Ruejtësa të drurit; 

Veshje (bojra) për përdorim në dru dhe metal; shirita anti-korrozivë, veshje anti-korrozive 

(bojra); bojra baktericide, veshje baktericide (bojra); borja prej alumini, veshje prej alumini 

(bojra); bojra për qeramikë, veshje për qeramikë (bojra); veshje  për letrat shumë poroze 

dhe thithëse me përbërje plumbi për mbulim çatie (bojra), veshje për letrat shumë poroze 

dhe thithëse të katranosura (bojra); Veshje poliuretani [bojra]; Veshje jo-ngjitëse 

politetrafluoretileni [bojra]; Veshje mbrojtëse për ballkone [bojra]; Veshje plastike [boje] 

për përdorin në ndërtim; Kompozime veshje për aplikim në çimento [bojra ose vajra]; 

Përbërje termoplastike për shenjim të rrugës [bojra]; holluesa për veshje (bojra); trashësa 

për veshje (bojra); holluesa për llakra; smaltra për lyerje, bojra smalti; gumigut për lyerje; 

ngjitësa për bojra , përgatitje që lidhin për bojra; fiksuesa (vernikë); shtresa prej ari; 

emulsione prej argjendi (pigmente);   

3   Përgatitje, produkte dhe artikuj për asgjesim paraziti; biocidë; biocidë për dru.   

17   Kauçuk, gutta-percha (material në formë lëkure, verdhosh apo i kaftë, i nxjerrë nga 

qumështi i drurit në fjalë), gomë, mikë; plastika në formë të shtrydhur për përdorim në 

prodhim; materiale për paketim, ndalim dhe izolim; tubo fleksibël, jo prej metali; përbërje 

për lidhje dhe   mbyllësa (dyllosës), përbërje me material mbushës për lidhje, mbushësa 

lidhës; pasta për nivelim të brendshëm dhe arnime për mbushje dhe mbyllje lidhjesh; pasta 

për nivelimeve të dekorimeve të brendshme dhe arnime për mbushje dhe mbyllje lidhjesh; 

Përbërje stukuese; përbërje për shiritim hermetizues; stuko; mbushësa dekorativë që i 

përkasin kësaj klase; mbushësa të drurit që i përkasin kësaj klase (materiale paketimi, 

ndalimi dhe izolimi); bojra izolimi termik; shirita ngjitës, rripa dhe cipa të holla, që i 

përkasin kësaj klase; stenda dhe panelë izolues të bërë prej EPS (polistiren i nderë); stenda 

dhe panelë izolues të bërë prej XPS (polistiren i shtrydhur); stenda dhe panelë izolues të 
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bërë prej leshi mineral; stenda dhe panelë izolues për nxehje ndërdysheme; polistiren 

gjysmë i përpunuar   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalikë); tubo të papërkulshëm jo-metalikë për ndërtim; asfalt, 

katran dhe bitum; konstruksione të transportueshme jo-metalike; monumente, jo prej 

metali; materiale ndërtimi të bërë prej polisteren të zgjeruar; materiale ndërtimi të bërë prej 

polistiren të shtrydhur;  veshje [materiale ndërtimi]; veshje fasade dhe suva, veshje dhe 

suva për fasadë, suva për veshje muri; llaç për veshje muri; suva dekorative, veshje 

dekorative (materiale ndërtimit); suva dhe veshje dekorative (materiale ndërtimit) në formë 

paste; suva dhe veshje e thjeshtë (materiale ndërtimi); përbërje nivelimi (materiale 

ndërtimi); mozaikë për ndërtim; elementë ndërtimi prej çimentoje; ornamente dekorative 

prej suvaje ose gipsi (materiale ndërtimi); llaç për ndërtim; suva, gips; platforma, të 

parafabrikuara, jo prej metali; tulla muri, jo prej metali, për ndërtim; veshje, jo prej metali, 

për ndërtim; stuko; ornamente dekorative dhe elementë dekorativë jo prej metali për 

përdorim në konstruksione ndërtimi; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; panelë për 

ndërtim, jo prej metali; panelë për ndërtim të parafabrikuar, jo prej metali; forma, jo prej 

metali, për ndërtim, duke përfshirë format prej suvaje ose prej gipsi; shtylla, jo prej metali; 

tavanë, jo prej metali; elementë ndihmës për ndërtim (jo-metalikë), profilë fundorë dhe 

profilë zgjerimi, profilë dhe elementë fasade; panelë fasade; Elementë fasade prej 

materialesh jo-metalikë; veshje jo-metalike për fasada; buzë trotuari jo-metalike   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; përpunime 

administrative të porosive për blerje; shërbime sekretari; përpilim informacioni në baza të 

dhënash kompjuterike; organizim të panaireve tregtare për qëllime komerciale apo të 

publicitetit; organizim ekspozitash për qëllime komerciale apo të publicitet; publikim të 

teksteve publicitare; shpërndarje të materialit publicitar; publicitet në linjë në një rrjet 

kompjuterik; paraqitje të mallrave; shpërndarje monstrash; ndreqje vitrinash dyqanesh; 

informacion dhe këshillë komerciale për konsumatorët [dyqan për informim kunsumatori]; 

pyetsor për biznes; kërkime në biznes; analizë e çmimit të kostos; kërkime marketingu; 

përgatitje të kolonave publicitare; votim të opinionit; rekrutim personeli; marrje me ankand; 

kontraktim shërbimesh një pale tjetër [asistencë biznesi]; promovim shitjesh për të tjerët; 

sherbime prokurimi për të tjerët [blerje mallrash dhe shërbimesh për bizneset e tjerë]; 

prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

marketingu dhe shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të mallrave të sipërpërmendur 

nga klasat 1, 2, 5, 17 dhe 19, duke përfshirë shitjen nërpërmjet Internetit dhe shitjet në linjë 

në një rrjet kompjuterik (tregtia elektronike   

37   Ndërtim banese; përmbushje ndërtimi dhe punë lustre ndërtimore; ndreqje të mureve, 

tavanëve, dyshemeve dhe fasadave; shërbime instalimi për mure, tavanë, dysheme dhe 

fasada; lyerje, të brendshme dhe të jashtme; Lyerje të godinave; Ndreqje fasadash; Lyerje 

dhe lustrim, që i përkasin kësaj klase; suva, varje letre, veshje murit me letër; informacion 

ndërtimi; punë e muratorit, ndërtim muresh; izolim termik i ndërtesave; mbrojtje nga 

lagështia [e ndërtesës]; shërbime karpentieri; izolim dërtese; instalim me porosi të 

materialeve; supevizion të konstruksionit të ndërtimit; konsultim për ndërtim; shërbime 

këshillimi në lidhje me lyerje të brendshme dhe të jashtme; shërbime konsulence dhe 

këshillimore në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura, që i përkasion kësaj klase   

40   Përgatitja, krijimi i hijeve dhe nuancave të bojrave, veshjeve dhe suvave; përzierja e 

bojrave, veshjeve dhe suvave; Shërbime lyerje; montimi me porosi i materialeve; shërbime 

konsulence dhe këshillimi në lidhje me shpërbimet e sipërpërmendura, që i përkasin kësaj 
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klase.   

41   Arsimim; ofrim kualifikimi; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; akademi 

[arsimim]; ujdisje dhe drejtim seminaresh; ujdisje dhe drejtim takimesh me diskutime 

itensive mbi një aspekt të caktuar pune [kualifikim]; kualifikim praktik [demonstrim]; 

organizim ekspozitash për qëllime mësimore; ofrim në linjë të publikimeve elektronike, jo 

të shkarkueshme; shkrim tekstesh, ndryshe nga tekstet publicitare; publikim tekstesh, 

ndryshe nga tekstet publicitare; publikim të librave dhe lajmeve elektronike në linjë; 

shërbime lojrash të siguruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; lojra me çmim, konkurse 

me çmim   

42   Shërbime shkencore dhe tekonologjike dhe kërkim dhe projektim në lidhje me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimi; projektim dhe zhvillim të pajisjeve dhe 

programëve kompjuterikë; projektim industrial; arkitekturë; projektim të dekorit të 

brendshëm; shërbime këshillimi në lidhje me zgjedhjen e bojrave për fasadë dhe bojrave 

për ambientet e brendshme; konsulencë në fushën e efikasitetit të energjisë; konsulencë 

profesionale në fushën e efikasitetit të energjisë në ndërtim; studime të projektit teknik; 

shërbime kërkimi dhe zhvillimi në fushën e bojrave, veshjeve, llakrave, kolorantëve, 

ngjyruesve, bojrave; studime të ngjyrës në fushat e arkitekturës, projektimit industrial, 

projektimit të dekorit të brendshëm, bojrave, veshjeve dhe suvave; kërime kimike; kontroll 

cilësie; shërbime informacioni dhe këshillimi në lidhje me të gjitha shërbimet e 

sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  20521 

(151)  04/05/2017 

(181)  08/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/221 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  CILESO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmacautike   

 

 

 

(111)  20522 

(151)  04/05/2017 

(181)  08/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/230 

(300)  3020150646601  10/08/2015  DE 

(732)  Daimler AG Mercedesstrasse 137 

70327 Stuttgart, DE 

(540)  SERVICE&SMILE 
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(511) 9   Softuer, softueri kompjuterik për internet aplikime, aplikime (aplikime softuerike) 

të cilat kanë të bejnë me automjete dhe pjesë të tyre   

37   Shërbimet e riparimit dhe mirëmbajtjes   

42   Shërbimet e keshillimeve teknike dhe analiza   

 

 

 

(111)  20524 

(151)  04/05/2017 

(181)  09/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/234 

(732)  SANOFI  54 rue La Boétie, 75008, 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  SANOFI 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale për përdorim në prodhimin e preparateve dhe substancave farmaceutike 

apo kozmetike   

3   Preparate jo mjekësore për higjenë,për kujdes ndaj lëkurës dhe mirëmbajtjen e lëkurës; 

produkte për higjenën e trupit; preparate kozmetike; sapunë; pastë dhëmbësh   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare të shitura me recetë mjeku apo pa recetë; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për përdorim 

mjekësor; preparate kimike për përdorim mjekësor apo farmaceutik; vaksina; ushqim për 

foshnje;  leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

vitamina, preparate për vitamina, substance dietike të adoptuara për  përdorim mjekësor, 

ushqim I shëndetshëm natyral dhe produkte herbale për shërim në këtë klasë; pije dhe 

ushqim për përdorim mjekësor; shtesa ushqimore dhe shtesa për qëllime mjekësore; shtesa 

ushqimore me minerale për përdorim mjekësor; shtesa ushqyese; preparate herbale të gjitha 

për përdorim mjekësor; shtesa ushqimore që përmbajnë proteina , karbohidrate, lipide 

dhe/ose fibra, apo mikroelemente si vitamin dhe/ose minerale, amino acide dhe/ose acide 

yndyrore, për përdorim mjekësor; produkte bimore dhe ekstrakte bimore për përdorim 

mjekësor; preparate për pregatitjen e pijeve mjekësore dhe dietale; preparate mjekësore; 

preparate kimike për përdorim mjekësor; substanca për përdorim mjekësor; ëmbëlsira 

mjekësore dhe bonbone (ëmbëlsira) për qëllime mjekësore;preparate farmaceutike për 

kujdes ndaj lëkurës   

9   Thjerrëza, syze dhe thjerrëza optike, softuerë në fushën e mjekësisë; video kaseta dhe 

audio kaseta; CD në fushën e mjekësisë, softuerë për imazhe mjekësore   

10   Aparate mjekësore, kirurgjike, dentale dhe veterinare; gjymtyrë artificiale, sy dhe 

dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje; aparate për imazhe dhe aparate për rreze X 

për përdorim mjekësor   

16   Materiale të shtypura për media të të gjitha llojeve; buletine, gazeta, revista, botime 

periodike, libra, zhurnale, postera të shprëndara në lidhje me fushën e shëndetësisë   
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38   Shërbime telekomunikimi dhe transmetimi I informatave nëpërmes radios, telefonit, 

televizionit, dhe terminaleve kompjuterike nëpërmjet web faqeve të internetit lidhur me 

fushën e shëndetësisë; transmetimi I informatave për të tjerët lidhur me fushën e 

shëndetësisë; komunikimi I informatave të adresuara tek pacientët apo profesionistët e 

shëndetësisë nëpërmjet kompjuterit, internetit, televizionit, radios; ofrimi I dhomave të 

bisedave online dhe tabela të buletineve elektronike për trasmetimin e mesazheve ndërmjet 

përdoruesve të kompjuterit lidhur me kujdesin shëndetësor, farmaceutikët, zhvillimet 

farmaceutike dhe mjekësore   

41   Shërbime edukimi dhe trajnimi në fushën e kujdesit shëndetësor; aranzhimi I 

seminareve; konferencave dhe kongreseve në fushën e cekur; publikimi i revistave, librave, 

udhëzimeve, paisje digjitale dhe elektronike për informimin dhe trajnimin në fushën e 

kujdesit shëndetësor   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si hulumtime kimike, hulumtime biologjike dhe 

farmaceutike, dizajnimi dhe zhvillimi I softuerëve kompjuterik dhe databazave, studime 

klinike në fushën e kujdesit shëndetësor   

44   Shërbime mjekësore, shërbime veterinare; higjenike dhe të bukurisë; konsultime në 

fushën e farmacisë dhe shëndetësisë; ofrimi I informatave mjekësore dhe programe për 

fushata të vetëdijësimit në fushën e kujdesit shëndetësor   

 

 

 

(111)  20525 

(151)  05/05/2017 

(181)  10/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/236 

(591)  E kaltert e hapur dhe e mbyllët, e hirit 

(732)  SHKUMBIN GASHI Rr. “ Bujar 

Thaqi ”, P.n , 21000 RAHOVEC, KS 

(740)  FLORID HASKU Rr. “ 8 Deshmoret e 

Pashtrikut ”, P.n , 21000 Rahovec – 

KOSOVE 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ngjitëse për qëllime industrial, Ngjitëse për pllaka muri 

   

 

 

 

(111)  20526 

(151)  05/05/2017 

(181)  10/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/238 

(732)  Vestas Wind Systems A/S Hedeager 

42, 8200 Aarhus N, Denmark, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

(540)  VESTAS 
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Rr. Nena Tereze 29/1, B.4 10000 Prishtine 

 
 

(511) 7   “Mullinjë të erës, termocentrale të erës, turbina të erës dhe makina të tjera që 

operojnë me erë; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura; kullë mulliri dhe shtylla, 

tehe, nyje të teheve, mullinj strehë, taban makine, pajisje rrotulluese, unazë lëvizëse dhe 

mekanizëm, pajisje për rregullimin e lëvizjes së krahëve, frena dhe pajisje frenimi, boshtet 

kryesore, kycet e përgjithshme, pajisjet e ngritjes, friksione dhe gjeneratorë elektrik dhe 

termocentrale për ruajtjen e energjisë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallërat e 

lartpërmendura.”   

9   “Pajisje elektrike, elektronike dhe kompjuterë për mullnjët e erës, termocentrale të erës, 

turbina të erës dhe makina të tjera që operojnë me erë; pajisje kontrolli dhe monitorimi 

përfshirë edhe ndezjen dhe fikjen automatike të gjeneratorëve pas ndërprerjes së linjës 

publike të energjisë; aparatura për mbrojtjen ndaj mbitensionit gjatë goditjes së rrufesë; 

pajisje mikroprocesori për kontrollimin dhe monitorimin e tensionit, frekuencës, kushteve 

të fazave, shpejtësisë së rotorit, efikasitetin dhe dendësinë e pedaleve të frenimit, 

temperaturën, drejtimin e erës dhe shpejtësinë e erës; sensorët e vibrimit dhe lëkundjes për 

instalimin e mullinjëve me karkasë; meter me vat-orë; softver kompjuterik për 

funksionimin, kontrollin dhe mirëmbajtjen e turbinave të erës; pjesë dhe pajisje për mallërat 

e lartpërmendura.”   

37   “Montimin, konstruktimin, instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e mullinjëve të erës, 

termocentraleve të erës, turbinave të erës dhe makinave të tjera që operojnë me erë; 

shërbimet këshilldhënëse, konsulencë dhe informative në lidhje me shërbimet e 

lartpërmendura.”   

42   “Ndihmë teknike dhe ligjore në lidhje me mullinjët e erës dhe projektet e energjisë së 

erës dhe ndikimin e këtyre projekteve, zhvillimin dhe testimin e mullinjëve të erës, 

termocentraleve të erës, turbinave të erës, makinave të tjera që operojnë me erë, dhe 

pjesëve për to; ndikimi i projekteve të hulumtimit në lidhje me mullinjët e erës, 

termocentralet e erës, turbinat e erës, makina të tjera që operojnë me erë; shërbimet 

këshilldhënëse, konsulencë dhe informative në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.” 

 

   

 

 

 

(111)  20527 

(151)  05/05/2017 

(181)  10/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/239 

(732)  SANOFI PASTEUR 2, avenue Pont 

Pasteur 69007 LYON  FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  HEXACIMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Produkte farmaceutike, vaksina.”   
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D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Telefona; telefona celularë; telefona pa tel; produkte të telekomunikimit, pikërisht, 

gateway routers në formën e pajisjeve të kontrollit kompjuterik për përdorim në sistemet e 

komunikimit pa tel; programe kompjuterike për përdorim në qasjen e rrjetit kompjuterik 

global; pajisje telefonike, pikërisht, kabllo telefonike dhe bateri; produkte elektronike, 

pikërisht, marrësa dixhitale fotografie; pajisje televizive periferike, pikërisht, kuti set-top, 

telekomanda dhe manuale mësimore të shitura si një njësi; shpërndarës të telekomunikimit, 

switche, routera me tel, routera wireless dhe routera të integruar të cilat përfshijnë një 

modem; modeme të linjës dixhitale të abonimit të njohur ndryshe si modeme DSL, 

modeme kabllore dhe modeme satelitorë që lidhen direkt me linjën dixhitale të abonimit të 

njohur ndryshe si DSL, shërbime të dhënash satelitore apo shërbime të dhënash me kabllo 

bande të gjerë; adaptorë kartash  ndërfaqëse të rrjetit të njohur ndryshe si adaptorë; kabllo 

transmetimi RJ 45; filtra linje telefonike; bashkues telekomunikimi; priza modulare  

telekomunikimi; marrës-transmetus; marrës-transmetues pa tel; aparate telefonike me ose 

pa tel për përdorim në linja telekonferencash; aparate të përgjigjes automatike telefonike; 

telefona  interneti; telefona pa tel; telefona pa tel dhe antena për sisteme telefonike pa tel; 

karta krediti të koduara në mënyrë manjetike; karta me vlerë të depozituar të koduara në 

mënyrë manjetike; programe kompjuterike të përdorura për operimin, manaxhimin dhe 

monitorimin e sistemeve të sigurisë dhe të pajisjeve të automatizimit në banesë; kamera të 

sigurisë; detektorë tymi; detektorë të monoksidit të karbonit; detektorë lëvizjeje; njësi të 

kontrollit në distancë, keypads dhe panele të kontrollit për sistemet e sigurisë dhe pajisjeve 

të automatizimit në banesë; brava elektronike dyersh; hapësa dhe mbyllësa elektronike 

dyersh; sisteme automatizimi për banesë të përbërë nga kontrollorë me dhe pa tel, pajisje të 

kontrolluara dhe programe kontrolli për drita, HVAC, ruajtjen, sigurinë dhe aplikime të 

tjera për monitorimin dhe kontrollin në banesë.   

16   Numeratorë telefonikë; produkte letre dhe materiale të printuara, pikërisht, bileta, 

postera, broshura, pamflete dhe materiale promovuese për lojëra bejsbolli dhe argëtime të 

tjera live; karta telekomunikimi të parapaguara jo të koduara magnetikisht   

35   Shërbime furnizimi me pakicë dhe shërbime furnizimi online me pakicë në lidhje me 

telefona, pajisje dore pa tel për qasje në rrjete globale kompjuterike, pajisje dixhitale 

elektronike mobile dore dhe paisje të tjera elektronike të konsumit, kompjutera personalë,  
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kompjutera tabletë, kuti mbajtëse për telefona, paisje dore pa tel, kufje me dhe pa tel, 

karikuesa, bateri dhe sisteme sigurie dhe automatizimi për banesë; sigurim numeratorësh 

telefonikë në internet; shërbime  reklamash, kryesisht, promovim mallrash dhe shërbimesh 

të të tjerëve duke përgatitur dhe  vendosur reklama në bazat e të dhënave të numeratorëve 

telefonikë të aksesueshëm nëpërmjet një rrjeti global të informacionit; sigurim 

informacionesh për dyqane të shitjes me pakicë, udhëzues informativ për blerësit dhe 

listave të biznesit me mjete elektronike; funksionimi i shërbimeve i telekomunikimeve  me 

call center për të tjerë, kryesisht, optimizim për trafikun telefonik, optimizim i numrit pa 

pagesë, drejtim i qendrës së komandës, shërbime për menaxhimin e fuqisë punëtore të call 

center, konsolidim i call center, matjet në call center dhe vlerësimi i përpunimit të 

komunikimit me të folur, dhe auditimet në call center.   

36   Shërbime te kartave telefonike   

37   Shërbime  riparimi për instalime të telekomunikimit, i fishave dhe pajisjeve telefonike; 

instalim dhe mirëmbajtje e sistemeve të telekomunikimit dhe pajisjeve për të tjerët; 

shërbime mbështetëse të rrjetit të telekomunikimit, kryesisht, riparim dhe mirëmbajtje; 

mirëmbajtje e rrjeteve të telekomunikimit; instalim i sistemeve të sigurisë dhe 

automatizimit në banesë   

38   Shërbime  telekomunikimi, përkatësisht, ofrim i shërbimeve të komunikimit telefonik 

dhe të telefonisë në internet, sigurimi i një grupi të specializuar të shërbimeve telefonike me 

karakteristika thirjeje individuale dhe plane  ofertash të shërbimit telefonik; dërgim 

mesazhesh elektronike me zë, përkatësisht, regjistrim dhe transmetim i mëvonshëm i 

mesazheve zanore me telefon; ofrimi i dial-up me shumë përdorues, qasje te dedikuar në 

internet dhe me shpejtësi të lartë, rrjete kompjuterike globale, rrjete të tjera kompjuterike, 

shërbime on-line dhe forume online; transmetim elektronik  mesazhesh, të dhënash, 

imazhesh, videosh dhe informacioni nëpërmjet internetit; transmetim pa tel i zërit, 

mesazheve, të dhënave dhe informacionit; shërbime të qasjes me shpejtësi të lartë dhe 

shërbime qasjeje pa tel në internet, rrjete kompjuterike globale, rrjete të tjera kompjuterike, 

shërbime on-line dhe forume online; shërbime të transmetimit televiziv; shërbime të 

transmetimit satelitor televiziv; shërbime të telekomunikimit në natyrën e sigurimit të 

shërbimeve të ndërlidhjes me zë dhe me të dhëna, përkatësisht, sigurimi i shërbimeve 

ndërlidhëse dixhitale dhe analoge për transmetimin e të dhënave dhe zërit; shërbime për 

zhvillim telekonference me zë, telekonference me video dhe telekonference me zë dhe 

figure në web; komunikime telefonike celulare dhe të lëvizshme; konsultim nëpërmjet  

telekomunikimeve; shërbime zëri të transmetuar nëpërmjet protokollit të rrjeteve IP 

(VOIP); shërbime njoftimi; streaming i materialeve audio dhe video në internet; shërbime 

telekomunikimi të transmetimit me paketa; shërbime virtuale të rrjetit të telekomunikimit; 

transmetim i mesazheve dhe figurave me ndihmën e kompjuterave; linjë private zanore, me 

tekst, faksimile, shërbimeve të telekomunikimit me zë dhe me të dhëna; shërbime 

telekomunikimi në rrjetin e shërbimeve të integruara dixhitale (ISDN); shërbime  

telekomunikimi të numrave me 800; shërbime  telekomunikimi të numrave me 900; 

shërbime të transmetimit multimedial në rrjete ndërkombëtare me zë, të dhëna, video; 

shërbime të komunikimit të pavaruara nga vendndodhja të përbëra nga shërbime mobile, zë, 

të dhëna dhe shërbime faksimile; sigurimi i shërbimeve themelore të komunikimit në rrjet 

për të tjerët për të mundësuar shfaqjen e përmbajtjes në rrjetet globale kompjuterike në 
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gjithë botën, rrjete të tjera kompjuterike, shërbimet online dhe forumet online; transmetim 

mbi kabllo i shërbimeve argëtuese dhe shërbimeve të telefonisë faksimile të zërit, videos, të 

të dhënave; vendosje në çast i shërbimeve në zyra, pikërisht, ofrimi i një sistemi në bazë 

zyre për  shërbime të zërit, të dhënave dhe  faksit në një vend të largët; shërbime  

komunikimi, pikërisht, plane shërbimi telefonik pa tel dhe të lëvizshëm me zë, i të dhënave 

dhe mesazheve; shërbime telekomunikimi dhe fibre optike, pikërisht, qasje me shpejtësi të 

lartë në internet dhe rrjetin kompjuterik global, dhe transmetimet elektronike të zërit pa tel, 

dixhitale ose IP, mesazheve, grafikeve, imazheve, të dhënave dhe informatave, si dhe 

streaming me definicion të lartë multimedial, televizive dhe shërbimeve të transmetimit 

video dhe televizioni IP dhe video të transmetimit IP; shërbime  telekomunikimi, pikërisht, 

shërbime të telefonisë, Internetit ose shërbime të telefonisë IP, mesazheve të unifikuara dhe 

shërbime te mesazheve të unifikuara IP, qasje me shpejtësi të lartë në Internet dhe rrjetit 

kompjuterik global, dhe elektronik pa tel, transmetimit dixhital të zërit me IP, mesazheve, 

grafikeve, imazheve , të dhënave dhe informacionit; dhe shërbimet e transmetimit televiziv 

dhe video dhe shërbime transmetimi video IP  dhe televizioni IP.   

41   Shërbime argëtimi në formën e lojërave të bejsbollit, gara profesionale auto, turne golfi 

dhe eventet e lidhura me golfin   

42   Hostimi i faqeve web i të tjerëve në një server kompjuteri për një rrjet kompjuterik 

global; zhvillimi dhe mirëmbajtja e programeve në web server për të tjerët; konsultim në 

fushën e kompjuterave, të dhënave dhe rrjeteve; dizajn dhe zhvillimi i rrjetit të 

telekomunikimit; shërbime për strategji të rrjetit të telekomunikimit  pikërisht, vlerësim i 

strategjisë së  teknologjisë së informacionit të rrjeteve, zhvillimi i strategjive teknologjike i  

rrjeteve informative, zhvillim strategjie i rrjeteve në zona të gjera, zhvillim i aplikacionit të 

rrjetit, aftësimi për web, vazhdimësi e biznesit dhe ngritja nga një dështim, dhe zhvillimii i 

portaleve të zërit dhe me shumë kanale; projektim i rrjetit të telekomunikimit dhe 

teknologjisë së rrjetit të shërbimeve, pikërisht, vlerësim i rrjeteve virtuale private, 

autentikim në rrjetet virtuale private me token; zhvillim i infrastrukturws qëndrore publike, 

vlerësimi i rrjetit lokal, projektim protokoll rrjeti interneti, trajtim, ridrejtim dhe balancim i 

ngarkesës së rrjetit, zhvillim dhe hartim i protokollit të avancuar të internetit, voice over 

Internet Protocol (VOIP) dhe sasi e rrjeteve të shërbimit, Token Ring në projekt etherneti, 

testimi i stresit te sitit web, transformim i qëndrës së të dhënave, vlerësim serveri, zhvillim 

dhe projektim i shërbimeve të mesazheve dhe rrjeteve lokale pa tel, projektim i qendrave te 

kontrollit të rrjetit, monitorim i performancës web dhe vlerësimeve të gatishmërisë në 

rrjetet telework; shërbime 

për shtrirjen e rrjeteve të telekomunikimit, pikërisht, menaxhim  projekti, migrimet token 

ring për Ethernet për Ethernet; implementimi i rrjetit lokal pa tel, implementim  sistemi 

video konference, dhe shtrirje e shpejtë e rrjeteve të telekomunikimit në zonë të gjerë, 

vendosje routeri të rrjeteve të komunikimeve në zonë të gjere, dhe implementime të rrjeteve 

lokale; shërbime të sigurimit të teknologjisë së informacionit pikërisht, analizë dhe 

implementim i  hartimit firewall, vlerësime të cënueshmërisë të sigurisë në internet, 

vleresim i sigurise të rrjeteve të ndërmarrjeve, dhe vlerësime të zbatueshmërisë të  aktit të 

portabilitetit të sigurimeve shëndetësore dhe llogaridhënjes; integrimi telefonisë bazë në 

kompjuter; dhe projektimi i isistemeve zanore me përgjigje interaktive dhe shfletues webi 

me zë, sisteme të profilizimit të konsumatorëve dhe sistemeve të drejtimit të trafikut   

43   Shërbime arene, pikërisht, ofrim objektesh për sport, argëtim, panaire, ekspozita dhe 

konventa   
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45   Skanime për zbulimin e ndërhyrjeve, identifikimi i modemeve të parregullta, vlerësime 

të politikave të sigurisë; shërbime  monitoruese të sistemit të sigurisë; monitorim i sigurisë 

në banesa duke përdorur sensorë pa tel dhe me tel për thyerje xhami, detektorë të lëvizjes, 

kamera, alarme, valvola mbyllëse, dhe sensorë kontakti për porta, dyer dhe dritare; 

shërbime kompjuterike, pikërisht, ofrimi i një sistemi në web dhe portali në internet për 

konsumatorët për të menaxhuar, administruar,  modifikuar dhe kontrolluar nga larg pajisjet 

e sistemeve të sigurisë dhe automatizimit në banesë   
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(511) 9   Telefona; telefona celularë; telefona pa tel; produkte të telekomunikimit, pikërisht, 

gateway routers në formën e pajisjeve të kontrollit kompjuterik për përdorim në sistemet e 

komunikimit pa tel; programe kompjuterike për përdorim në qasjen e rrjetit kompjuterik 

global; pajisje telefonike, pikërisht, kabllo telefonike dhe bateri; produkte elektronike, 

pikërisht, marrësa dixhitale fotografie; pajisje televizive periferike, pikërisht, kuti set-top, 

telekomanda dhe manuale mësimore të shitura si një njësi; shpërndarës të telekomunikimit, 

switche, routera me tel, routera wireless dhe routera të integruar të cilat përfshijnë një 

modem; modeme të linjës dixhitale të abonimit të njohur ndryshe si modeme DSL, 

modeme kabllore dhe modeme satelitorë që lidhen direkt me linjën dixhitale të abonimit të 

njohur ndryshe si DSL, shërbime të dhënash satelitore apo shërbime të dhënash me kabllo 

bande të gjerë; adaptorë kartash  ndërfaqëse të rrjetit të njohur ndryshe si adaptorë; kabllo 

transmetimi RJ 45; filtra linje telefonike; bashkues telekomunikimi; priza modulare  

telekomunikimi; marrës-transmetus; marrës-transmetues pa tel; aparate telefonike me ose 

pa tel për përdorim në linja telekonferencash; aparate të përgjigjes automatike telefonike; 

telefona  interneti; telefona pa tel; telefona pa tel dhe antena për sisteme telefonike pa tel; 

karta krediti të koduara në mënyrë manjetike; karta me vlerë të depozituar të koduara në 

mënyrë manjetike; programe kompjuterike të përdorura për operimin, manaxhimin dhe 

monitorimin e sistemeve të sigurisë dhe të pajisjeve të automatizimit në banesë; kamera të 

sigurisë; detektorë tymi; detektorë të monoksidit të karbonit; detektorë lëvizjeje; njësi të 

kontrollit në distancë, keypads dhe panele të kontrollit për sistemet e sigurisë dhe pajisjeve 

të automatizimit në banesë; brava elektronike dyersh; hapësa dhe mbyllësa elektronike 

dyersh; sisteme automatizimi për banesë të përbërë nga kontrollorë me dhe pa tel, pajisje të 
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kontrolluara dhe programe kontrolli për drita, HVAC, ruajtjen, sigurinë dhe aplikime të 

tjera për monitorimin dhe kontrollin në banesë   

16   Numeratorë telefonikë; produkte letre dhe materiale të printuara, pikërisht, bileta, 

postera, broshura, pamflete dhe materiale promovuese për lojëra bejsbolli dhe argëtime të 

tjera live; karta telekomunikimi të parapaguara jo të koduara magnetikisht   

35   Shërbime furnizimi me pakicë dhe shërbime furnizimi online me pakicë në lidhje me 

telefona, pajisje dore pa tel për qasje në rrjete globale kompjuterike, pajisje dixhitale 

elektronike mobile dore dhe paisje të tjera elektronike të konsumit, kompjutera personalë,  

kompjutera tabletë, kuti mbajtëse për telefona, paisje dore pa tel, kufje me dhe pa tel, 

karikuesa, bateri dhe sisteme sigurie dhe automatizimi për banesë; sigurim numeratorësh 

telefonikë në internet; shërbime  reklamash, kryesisht, promovim mallrash dhe shërbimesh 

të të tjerëve duke përgatitur dhe  vendosur reklama në bazat e të dhënave të numeratorëve 

telefonikë të aksesueshëm nëpërmjet një rrjeti global të informacionit; sigurim 

informacionesh për dyqane të shitjes me pakicë, udhëzues informativ për blerësit dhe 

listave të biznesit me mjete elektronike; funksionimi i shërbimeve i telekomunikimeve  me 

call center për të tjerë, kryesisht, optimizim për trafikun telefonik, optimizim i numrit pa 

pagesë, drejtim i qendrës së komandës, shërbime për menaxhimin e fuqisë punëtore të call 

center, konsolidim i call center, matjet në call center dhe vlerësimi i përpunimit të 

komunikimit me të folur, dhe auditimet në call center.   

36   Shërbime te kartave telefonike   

37   Shërbime  riparimi për instalime të telekomunikimit, i fishave dhe pajisjeve telefonike; 

instalim dhe mirëmbajtje e sistemeve të telekomunikimit dhe pajisjeve për të tjerët; 

shërbime mbështetëse të rrjetit të telekomunikimit, kryesisht, riparim dhe mirëmbajtje; 

mirëmbajtje e rrjeteve të telekomunikimit; instalim i sistemeve të sigurisë dhe 

automatizimit në banesë   

38   Shërbime  telekomunikimi, përkatësisht, ofrim i shërbimeve të komunikimit telefonik 

dhe të telefonisë në internet, sigurimi i një grupi të specializuar të shërbimeve telefonike me 

karakteristika thirjeje individuale dhe plane  ofertash të shërbimit telefonik; dërgim 

mesazhesh elektronike me zë, përkatësisht, regjistrim dhe transmetim i mëvonshëm i 

mesazheve zanore me telefon; ofrimi i dial-up me shumë përdorues, qasje te dedikuar në 

internet dhe me shpejtësi të lartë, rrjete kompjuterike globale, rrjete të tjera kompjuterike, 

shërbime on-line dhe forume online; transmetim elektronik  mesazhesh, të dhënash, 

imazhesh, videosh dhe informacioni nëpërmjet internetit; transmetim pa tel i zërit, 

mesazheve, të dhënave dhe informacionit; shërbime të qasjes me shpejtësi të lartë dhe 

shërbime qasjeje pa tel në internet, rrjete kompjuterike globale, rrjete të tjera kompjuterike, 

shërbime on-line dhe forume online; shërbime të transmetimit televiziv; shërbime të 

transmetimit satelitor televiziv; shërbime të telekomunikimit në natyrën e sigurimit të 

shërbimeve të ndërlidhjes me zë dhe me të dhëna, përkatësisht, sigurimi i shërbimeve 

ndërlidhëse dixhitale dhe analoge për transmetimin e të dhënave dhe zërit; shërbime për 

zhvillim telekonference me zë, telekonference me video dhe telekonference me zë dhe 

figure në web; komunikime telefonike celulare dhe të lëvizshme; konsultim  

nëpërmjet  telekomunikimeve; shërbime zëri të transmetuar nëpërmjet protokollit të rrjeteve 

IP (VOIP); shërbime njoftimi; streaming i materialeve audio dhe video në internet; 

shërbime telekomunikimi të transmetimit me paketa; shërbime virtuale të rrjetit të 

telekomunikimit; transmetim i mesazheve dhe figurave me ndihmën e kompjuterave; linjë 

private zanore, me tekst, faksimile, shërbimeve të telekomunikimit me zë dhe me të dhëna; 
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shërbime telekomunikimi në rrjetin e shërbimeve të integruara dixhitale (ISDN); shërbime  

telekomunikimi të numrave me 800; shërbime  telekomunikimi të numrave me 900; 

shërbime të transmetimit multimedial në rrjete ndërkombëtare me zë, të dhëna, video; 

shërbime të komunikimit të pavaruara nga vendndodhja të përbëra nga shërbime mobile, zë, 

të dhëna dhe shërbime faksimile; sigurimi i shërbimeve themelore të komunikimit në rrjet 

për të tjerët për të mundësuar shfaqjen e përmbajtjes në rrjetet globale kompjuterike në 

gjithë botën, rrjete të tjera kompjuterike, shërbimet online dhe forumet online; transmetim 

mbi kabllo i shërbimeve argëtuese dhe shërbimeve të telefonisë faksimile të zërit, videos, të 

të dhënave; vendosje në çast i shërbimeve në zyra, pikërisht, ofrimi i një sistemi në bazë 

zyre për  shërbime të zërit, të dhënave dhe  faksit në një vend të largët; shërbime  

komunikimi, pikërisht, plane shërbimi telefonik pa tel dhe të lëvizshëm me zë, i të dhënave 

dhe mesazheve; shërbime telekomunikimi dhe fibre optike, pikërisht, qasje me shpejtësi të 

lartë në internet dhe rrjetin kompjuterik global, dhe transmetimet elektronike të zërit pa tel, 

dixhitale ose IP, mesazheve, grafikeve, imazheve, të dhënave dhe informatave, si dhe 

streaming me definicion të lartë multimedial, televizive dhe shërbimeve të transmetimit 

video dhe televizioni IP dhe video të transmetimit IP; shërbime  telekomunikimi, pikërisht, 

shërbime të telefonisë, Internetit ose shërbime të telefonisë IP, mesazheve të unifikuara dhe 

shërbime te mesazheve të unifikuara IP, qasje me shpejtësi të lartë në Internet dhe rrjetit 

kompjuterik global, dhe elektronik pa tel, transmetimit dixhital të zërit me IP, mesazheve, 

grafikeve, imazheve , të dhënave dhe informacionit; dhe shërbimet e transmetimit televiziv 

dhe video dhe shërbime transmetimi video IP  dhe televizioni IP.   

41   Shërbime argëtimi në formën e lojërave të bejsbollit, gara profesionale auto, turne golfi 

dhe eventet e lidhura me golfin   

42   Hostimi i faqeve web i të tjerëve në një server kompjuteri për një rrjet kompjuterik 

global; zhvillimi dhe mirëmbajtja e programeve në web server për të tjerët; konsultim në 

fushën e kompjuterave, të dhënave dhe rrjeteve; dizajn dhe zhvillimi i rrjetit të 

telekomunikimit; shërbime për strategji të rrjetit të telekomunikimit  pikërisht, vlerësim i 

strategjisë së  teknologjisë së informacionit të rrjeteve, zhvillimi i strategjive teknologjike i  

rrjeteve informative, zhvillim strategjie i rrjeteve në zona të gjera, zhvillim i aplikacionit të 

rrjetit, aftësimi për web, vazhdimësi e biznesit dhe ngritja nga një dështim, dhe zhvillimii i 

portaleve të zërit dhe me shumë kanale; projektim i rrjetit të telekomunikimit dhe 

teknologjisë së rrjetit të shërbimeve, pikërisht, vlerësim i rrjeteve virtuale private, 

autentikim në rrjetet virtuale private me token; zhvillim i infrastrukturws qëndrore publike, 

vlerësimi i rrjetit lokal, projektim protokoll rrjeti interneti, trajtim, ridrejtim dhe balancim i 

ngarkesës së rrjetit, zhvillim dhe hartim i protokollit të avancuar të internetit, voice over 

Internet Protocol (VOIP) dhe sasi e rrjeteve të shërbimit, Token Ring në projekt etherneti, 

testimi i stresit te sitit web, transformim i qëndrës së të dhënave, vlerësim serveri, zhvillim 

dhe projektim i shërbimeve të mesazheve dhe rrjeteve lokale pa tel, projektim i qendrave te 

kontrollit të rrjetit, monitorim i performancës web dhe vlerësimeve të gatishmërisë në 

rrjetet telework; shërbime 

për shtrirjen e rrjeteve të telekomunikimit, pikërisht, menaxhim  projekti, migrimet token 

ring për Ethernet për Ethernet; implementimi i rrjetit lokal pa tel, implementim  sistemi 

video konference, dhe shtrirje e shpejtë e rrjeteve të telekomunikimit në zonë të gjerë, 

vendosje routeri të rrjeteve të komunikimeve në zonë të gjere, dhe implementime të rrjeteve 

lokale; shërbime të sigurimit të teknologjisë së informacionit pikërisht, analizë dhe 

implementim i  hartimit firewall, vlerësime të cënueshmërisë të sigurisë në internet, 
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vleresim i sigurise të rrjeteve të ndërmarrjeve, dhe vlerësime të zbatueshmërisë të  aktit të 

portabilitetit të sigurimeve shëndetësore dhe llogaridhënjes; integrimi telefonisë bazë në 

kompjuter; dhe projektimi i isistemeve zanore me përgjigje interaktive dhe shfletues webi 

me zë, sisteme të profilizimit të konsumatorëve dhe sistemeve të drejtimit të trafikut   

43   Shërbime arene, pikërisht, ofrim objektesh për sport, argëtim, panaire, ekspozita dhe 

konventa.   

45   Skanime për zbulimin e ndërhyrjeve, identifikimi i modemeve të parregullta, vlerësime 

të politikave të sigurisë; shërbime  monitoruese të sistemit të sigurisë; monitorim i sigurisë 

në banesa duke përdorur sensorë pa tel dhe me tel për thyerje xhami, detektorë të lëvizjes, 

kamera, alarme, valvola mbyllëse, dhe sensorë kontakti për porta, dyer dhe dritare; 

shërbime kompjuterike, pikërisht, ofrimi i një sistemi në web dhe portali në internet për 

konsumatorët për të menaxhuar, administruar,  modifikuar dhe kontrolluar nga larg pajisjet 

e sistemeve të sigurisë dhe automatizimit në banesë   

 

 

 

(111)  20532 

(151)  05/05/2017 

(181)  11/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/244 

(732)  Head Technology GmbH 

Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria   

, AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çanta, trasta shpine, torba korrieri, torba për sende personale, valixhe me rrota, 

qese për blerje, valixhe, kuleta, çanta udhëtimi, çanta krahaqafë, çanta dore, kuleta të vogla, 

thasë për bartje, thasë për blerje,  çanta pa rrip (për gra), kuti tualeti, nesesera, torba të 

dorës, çanta supi, çanta sportive për shumë qëllime, çanta të atletikës, çanta golfi   

25   Veshje për trupin, veshje për këmbët, mbulesat për kokën   

28   Topa për lojra, topa badmintoni; shkopa kriketi, raketa, veshje mbrojtëse dhe shirita 

kapës për to; spango dhe ulës vibracioni për raketa tenisi, çanta për raketa tenisi, çanta për 

raketa skuoshi, sete për badminton, çanta golfi, shkopinj golfi, rrjeta tenisi, ski, snouborde, 

shkopinj për ski, lidhëse për ski dhe snoubord, çanta për ski, çanta për snoubord, biçikleta 

për ushtrim pa zhvendosje, aparatura për stërvitje trupi, pesha për ushtrim, susta për forcim 

muskujsh,  patina me rrota në vijë të drejtë, dërrasa me rrota (skeitborde), skutera, lopata 

këmbësh për notim, doreza për lojtarët e bejzbollit, doreza për skijim, dhe të gjithë artikujt 

e tjerë për gjimnastikë dhe ushtrim sporti që nuk përfshihen në klasa të tjera   
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(111)  20533 

(151)  05/05/2017 

(181)  11/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/245 

(732)  GËZIM DACI Luan Haradinaj nr. 41, 

10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DACI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate optike, pajisje dhe instrumente, syze dhe xhama për syze, syze dielli, syze 

me dioptri, korniza për syze, lidhëse për syze, mbulesa dhe kuti për syzet e diellit dhe syzet 

me dioptri, syze mbrojtëse për sport, lente kontakti dhe kutitë për lente kontakti   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  20534 

(151)  05/05/2017 

(181)  12/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/249 

(300)  014957112  23/12/2015  OH 

(732)  Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 

97346 Iphofen, DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  Vermiboard 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale ndërtimtarie (metalik); materiale ndërtimtarie metalike të pa djegshe.   

17   Matriale izoluese për ndërtimtari; panelë izolues zjarr rezistues; materiale izoluese të 

pa djegshëm.   

19   Materiale ndërtimtarie (jo nga metali); materiale ndërtimtarie (jo nga metali) për 

mbrojtje nga zjarri; panelë zjarri, jo nga metali; panelë ndërtimtarie, jo nga metali; suva.   

 

 

 

(111)  20688 

(151)  06/07/2017 

(181)  12/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/251 

(732)  Viacom International Inc., a Delaware 

corporation, 1515 Broadway, New York, 

New York, 10036, US 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

(540)   
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Agushi Nr. 114 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  20689 

(151)  06/07/2017 

(181)  15/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/252 

(732)  KOSOVAPRESS Rr. Hamëz Jashari 

nr. 28, Prishtinë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KOSOVAPRESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

35   Promovimi, reklamim dhe marketingun e programeve me  përmbajtje të 

informacioneve në fushën e informimit, ekonomisë, politikes, modës,bukurisë, argëtimit, 

sportit,  biznesi, teknologjisë dhe aspekte të tjera të kulturës popullore; promovimin, 
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reklamimin dhe marketingun digjital dhe analoge të mediumeve te  skedarëve  që përfshijnë 

të dhëna, imazhe, komente, komente dhe opinione në fushën e ekonomisë, politikes ,modës, 

bukurisë, argëtuese, sportive,biznesit, personaliteteve, teknologjisë dhe aspekte të tjera të 

kulturës popullore; ofrimin e shërbimeve reklamuese të bizneseve në nëpërmjet 

mediumeve; ofrimin e shërbimeve on-line dyqaneve me shumicë dhe pakicë si dhe 

shkarkimin për , muzikë, imazh, video dhe lojëra, fotografi në fushën e politikes, modës, 

bukurisë, argëtuese, sportive,  biznesi, personalitete, teknologjisë dhe aspekte të tjera të 

kulturës popullore   

38   Agjenci e lajmeve dhe informative; shërbimet e telekomunikimit; shërbimet për 

komunikim përmes telefonit, radios, telefonit mobil, telegrafit, si dhe përmes të gjitha 

mjeteve të telekompjuterëve, përmes video grafisë interaktive, dhe veçanërisht me anë të 

mjeteve të terminaleve kompjuterike apo periferitë elektronike dhe/ose pajisje digjitale, nga 

videofoni dhe visiofoni; transmisioni i informatave përmes kompjuterit apo satelitit;  

dërgimi apo transmisioni i telegrameve dhe mesazheve; dërgimi dhe transmetimi i 

dokumenteve të kompjuterizuara; transmetimi i audio, video dhe / ose programeve audio 

vizuale përmes  protokolit të internetit (IPTV); shërbimet e postës elektronike, shpërndarjen 

e të dhënave përmes mjeteve elektronike, veçanërisht përmes rrjetit të komunikimit global 

(Internet); transmetim satelitor; transmetim dhe shpërndarje e të dhënave, zërit dhe 

imazheve, si ato kompjuterike; komunikimi përmes terminaleve kompjuterike; agjencitë e 

lajmeve dhe informatave; ofrimi i qasjes në rrjetet kompjuterike globale; hulumtimi dhe 

mbledhja e informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të gatshme në rrjetet kompjuterike   

41   Edukim; ofrime të trajnimeve; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; ne veçanti 

shpërndarja e lajmeve  nëpërmjet internetit; publikimi i lajmit dhe komenteve; ofrime të 

përmbajtjes audio-vizuale lidhur me argëtimin, edukimin, trajnimet, sportin dhe kulturën; 

shërbime të edukimit dhe argëtimit përmes radios, televizionit, telefonisë, internetit dhe 

bazave on-line të dhënave, ofrime të publikimeve elektronike on-line (që nuk shkarkohen); 

publikime të revistave, librave, teksteve dhe materialit të shtypur; publikime on-line të 

librave ose zhurnaleve elektronike; ofrime të publikimeve elektronike; fjalorë, enciklopedi 

dhe tekste reference online; ofrime të publikimeve online, duke përfshirë këtu gazeta, 

revista (periodike), libra, udhëzues për përdorues, materiale për udhëzim dhe mësimdhënie; 

afishe, fotografi, piktura, artikuj në formë online; shërbime të produksionit të shfaqjeve të 

drejtpërdrejta; organizime të veprimtarive sportive dhe garuese; produksion dhe prezentim i 

programeve të transmetuara përmes televizionit, internetit ose kanaleve tjera të 

telekomunikimit të gjitha për qëllim të zhvillimit të shikimit ndërveprues, përzgjedhjes dhe 

blerjes së mallrave; shërbime të përzgjedhjes së programeve televizive ndërvepruese për 

shikues; ofrime të argëtimit ndërveprues, lajmeve, veprimtarive sportive dhe kulturore për 

shikues; shërbime të argëtimit ndërveprues, edukativ, sportiv dhe kulturor për shikues të 

televizionit; lojëra edukative ose argëtuese që luhen online; shërbime të publikimit 

elektronik; ofrim i videos on-line, që nuk shkarkohen; ofrime të lajmeve, gjendjes aktuale 

dhe informatave sportive; shërbime të lajmeve, situatës aktuale dhe informatave edukative; 

shërbime të informimit dhe këshillimit lidhur me programet të radios dhe televizionit, 

edukimit, rekreacionit, argëtimit, muzikës dhe sportit; shërbime të informimit dhe 

këshillimit lidhur me programet e radios dhe televizionit, edukimit, rekreacionin, argëtimin, 

muzikën dhe sportin, të ofruara on-line nga një databazë kompjuterike ose interneti tek 

telefonat mobil; shërbime të informatave faktike lidhur me programet e radios dhe 

televizionit, lajmet dhe sportin; shërbime udhëzimi; shërbime të trajnimit; shërbime të 
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kohës së lirë   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterëve nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  20690 

(151)  06/07/2017 

(181)  15/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/253 

(732)  KOSOVAPRESS Rr. Hamëz Jashari 

nr. 28, Prishtinë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

35   Promovimi, reklamim dhe marketingun e programeve me  përmbajtje të 

informacioneve në fushën e informimit, ekonomisë, politikes, modës,bukurisë, argëtimit, 

sportit,  biznesi, teknologjisë dhe aspekte të tjera të kulturës popullore; promovimin, 

reklamimin dhe marketingun digjital dhe analoge të mediumeve te  skedarëve  që përfshijnë 

të dhëna, imazhe, komente, komente dhe opinione në fushën e ekonomisë, politikes ,modës, 

bukurisë, argëtuese, sportive,biznesit, personaliteteve, teknologjisë dhe aspekte të tjera të 

kulturës popullore; ofrimin e shërbimeve reklamuese të bizneseve në nëpërmjet 

mediumeve; ofrimin e shërbimeve on-line dyqaneve me shumicë dhe pakicë si dhe 

shkarkimin për , muzikë, imazh, video dhe lojëra, fotografi në fushën e politikes, modës, 

bukurisë, argëtuese, sportive,  biznesi, personalitete, teknologjisë dhe aspekte të tjera të 

kulturës popullore   

38   Agjenci e lajmeve dhe informative; shërbimet e telekomunikimit; shërbimet për 

komunikim përmes telefonit, radios, telefonit mobil, telegrafit, si dhe përmes të gjitha 

mjeteve të telekompjuterëve, përmes video grafisë interaktive, dhe veçanërisht me anë të 

mjeteve të terminaleve kompjuterike apo periferitë elektronike dhe/ose pajisje digjitale, nga 
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videofoni dhe visiofoni; transmisioni i informatave përmes kompjuterit apo satelitit;  

dërgimi apo transmisioni i telegrameve dhe mesazheve; dërgimi dhe transmetimi i 

dokumenteve të kompjuterizuara; transmetimi i audio, video dhe / ose programeve audio 

vizuale përmes  protokolit të internetit (IPTV); shërbimet e postës elektronike, shpërndarjen 

e të dhënave përmes mjeteve elektronike, veçanërisht përmes rrjetit të komunikimit global 

(Internet); transmetim satelitor; transmetim dhe shpërndarje e të dhënave, zërit dhe 

imazheve, si ato kompjuterike; komunikimi përmes terminaleve kompjuterike; agjencitë e 

lajmeve dhe informatave; ofrimi i qasjes në rrjetet kompjuterike globale; hulumtimi dhe 

mbledhja e informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të gatshme në rrjetet kompjuterike.   

41   Edukim; ofrime të trajnimeve; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; ne veçanti 

shpërndarja e lajmeve  nëpërmjet internetit; publikimi i lajmit dhe komenteve; ofrime të 

përmbajtjes audio-vizuale lidhur me argëtimin, edukimin, trajnimet, sportin dhe kulturën; 

shërbime të edukimit dhe argëtimit përmes radios, televizionit, telefonisë, internetit dhe 

bazave on-line të dhënave, ofrime të publikimeve elektronike on-line (që nuk shkarkohen); 

publikime të revistave, librave, teksteve dhe materialit të shtypur; publikime on-line të 

librave ose zhurnaleve elektronike; ofrime të publikimeve elektronike; fjalorë, enciklopedi 

dhe tekste reference online; ofrime të publikimeve on-line, duke përfshirë këtu gazeta, 

revista (periodike), libra, udhëzues për përdorues, materiale për udhëzim dhe mësimdhënie; 

afishe, fotografi, piktura, artikuj në formë on-line; shërbime të produksionit të shfaqjeve të 

drejtpërdrejta; organizime të veprimtarive sportive dhe garuese; produksion dhe prezantim i 

programeve të transmetuara përmes televizionit, internetit ose kanaleve tjera të 

telekomunikimit të gjitha për qëllim të zhvillimit të shikimit ndërveprues, përzgjedhjes dhe 

blerjes së mallrave; shërbime të përzgjedhjes së programeve televizive ndërvepruese për 

shikues; ofrime të argëtimit ndërveprues, lajmeve, veprimtarive sportive dhe kulturore për 

shikues; shërbime të argëtimit ndërveprues, edukativ, sportiv dhe kulturor për shikues të 

televizionit; lojëra edukative ose argëtuese që luhen on-line; shërbime të publikimit 

elektronik; ofrim i videos on-line, që nuk shkarkohen; ofrime të lajmeve, gjendjes aktuale 

dhe informatave sportive; shërbime të lajmeve, situatës aktuale dhe informatave edukative; 

shërbime të informimit dhe këshillimit lidhur me programet të radios dhe televizionit, 

edukimit, rekreacionit, argëtimit, muzikës dhe sportit; shërbime të informimit dhe 

këshillimit lidhur me programet e radios dhe televizionit, edukimit, rekreacionin, argëtimin, 

muzikën dhe sportin, të ofruara on-line nga një databazë kompjuterike ose interneti tek 

telefonat mobil; shërbime të informatave faktike lidhur me programet e radios dhe 

televizionit, lajmet dhe sportin; shërbime udhëzimi; shërbime të trajnimit; shërbime të 

kohës së lirë.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterëve nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  20691 

(151)  10/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/254 

(591)  Bardhë, kaltërt, zezë, kafe dhe ngjyrë 

(540)   
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lëkure 

(732)  ARI GIDA SANAYI ANONIM 

SIRKETI ANKARA CAD. NO:344 

KURTKOY, PENDIK ISTANBUL / 

TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim 

në medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  

apo  për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietale (shtesa ushqimi) për njerëz 

dhe kafshë; shtojca ushqimi për foshnje; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për 

mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e 

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ushqim i përpunuar me bazë mishi; pemë dhe 

përime të konservuara, ngrira,  thara, dhe ziera; xhelatinë, xhem, kompot; vezë, qumësht 

dhe produkte të qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues të kafes; oriz; tapioke dhe sago; miell dhe produkte 

nga drithërat, e posaçërisht miell orizi; buk, kuleç dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, 

mëlasa; tharëm, pluhur për pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca (si shtesa); mëlmesa; 

akull   

 

 

 

(111)  20692 

(151)  10/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/255 

(732)  HAYAT GIDA SANAYI ANONIM 

SIRKETI ANKARA CAD. NO:344 

KURTKOY, PENDIK ISTANBUL/  

TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim 

në medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  

apo  për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietale (shtesa ushqimi) për njerëz 

dhe kafshë; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë 

dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve të kafshëve, fungicide, 

herbicid   

29   Мish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; përpunime të mishit;  pemë dhe perime të 
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konzervuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, xhem, kompot; vezë, qumësht dhe produkte 

nga qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; xhelatinë për ushqim, xhelatinë,  gjel i ngrohët 

dhe ftohët për torte,  ajkë e tundur (shlag)   

30   Кafe, çaj,  kakao dhe zëvendësues për kafe; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe produkte 

nga drithërat; buk, kuleç dhe ëmbëlsira; akullore; sheçer, mjaltë, melasë; tharem, pluhur për 

pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca (si shtesa); mëlmesa; akull; çull për ushqim, 

kapuçino, deserte nga griza, puding qumështi dhe brumëra qumështi, pluhur për pjekurina, 

soda bikarboni, pluhur për kuleç-ëmbëlsirë, karamela, krepa, tharëm, miell orizi, puding, 

sheqer pluhur, salca çokolatash, vanillë   

32   Birra; ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike; lëngje frutash dhe pije 

frutash;  shurupe dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve   

 

 

 

(111)  20693 

(151)  10/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/256 

(591)  E kuqe dhe verdhë 

(732)  TIBET ITHALAT IHRACAT VE 

KOZMETIK SANAYI  ANONIM SIRKETI 

ANKARA CAD. NO: 344 KURTKOY 

PENDIK ISTANBUL TURKEY 

,TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim 

në medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  

apo  për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietale (shtesa ushqimi) për njerëz 

dhe kafshë; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë 

dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve të kafshëve, 

posaçërisht preparate kundër molave (tëja) dhe helm për mi; fungicide, herbicide, 

desodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe kafshë; preparate për dezodorimin e ajrit; 

antiseptik; deterxhente për përdorim medicinal   

21   Makina dhe enë shtëpie ose guzhine; krehër dhe shpuza; brusha (përpos brushëzave); 

materijale për përgaditjen e brushave; pajisje për pastrim; lesh çeliku; çelç i pa përpunuiar 

ose gjysëm i përpunuar (përpos çelçit i cili përdoret në ndërtimtari); gjëra të punuara nga 

çelçi, porcelani dhe argjila; kurthë për mi; helmuese, johelmuese, me ngjitës, pluhur, 

kapëse për insekte me thërrime; kapëse plastike për të gjitha llojet e  insekteve, nga drurit 

dhe nga kartuçi; kurtha për insekte; kapëse për miza; rrahëse për miza; mbulesa për vrima 

toaleti   
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(111)  20700 

(151)  11/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/258 

(732)  TIBET ITHALAT IHRACAT VE 

KOZMETIK SANAYI  ANONIM SIRKETI 

ANKARA CAD. NO: 344 KURTKOY 

PENDIK ISTANBUL TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese, e posaçërisht preparate për lustrimin e 

lëkures, venilit, metalit dhe drurit; sapun; parfum, vaj eterik, kozmetikë, losione për flokë; 

pasta për dhëmbë; preparate për kujdesin e dhëmbëve; aroma; desodorante për përdorim 

personal dhe për kafshë   

5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim ne mjekësi  apo  

për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietike (shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë 

dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, 

herbicide; preparate kimike për përdorim në mjekësi-medicinë ose përdorim në veterinari; 

reagjense kimike për përdorim farmaceutik dhe veterinari; peceta higjienike, tampona 

higjienik; pelena, duke përfsdhirë pelena të punuara nga letra dhe tekstili;   dezodorante, të 

cilët nuk janë për njerëz dhe kafshë; preparate për dezodorimin e ajrit; antiseptik; 

deterxhente për përdorim mjekësorë-medicinal   

17   Gomë e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuara, gutaperka, kauçuku, azbest, liskun dhe 

zavëndësuesit e të gjitha ketyre materialeve; plastikë  në formën e ekstruduar për përdorim 

në prodhimtari; materijale për mbyllje me vakum, mbyllje dhe izolim; gypa jo metalike të 

lakuara; litarë për tharjen e rrobave   

20   Mobile, pasqyre, korniza për fotografi; varëse rrobash; kocka të pa përpunuar ose 

gjysëm e përpunuar, bri, bri elefanti, kockë peshkaqeni ose paricë-sedef; guacaa; shkumë 

deti (sepiolit); çelibar   

21   Makina dhe enë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe shpuza; brusha (përpos brushëzave); 

materijale për përgaditjen e brushave; pajisje për pastrim; kapëse për rroba; fshesa 

mekanike; lesh çeliku; çelç i pa përpunuiar ose gjysëm i përpunuar (përpos çelçit i cili 

përdoret në ndërtimtari); gjëra të punuara nga çelçi, porcelani dhe argjila   
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(111)  20699 

(151)  11/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/259 

(591)  Vjollce e errët, zezë, kaltër e errët, 

kaltër, bardhë 

(732)  TIBET ITHALAT IHRACAT VE 

KOZMETIK SANAYI  ANONIM SIRKETI 

ANKARA CAD. NO: 344 KURTKOY 

PENDIK ISTANBUL TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese, e posaçërisht preparate për lustrimin e 

lëkures, venilit, metalit dhe drurit; sapun; parfum, vaj eterik, kozmetikë, losione për flokë; 

pasta për dhëmbë; preparate për kujdesin e dhëmbëve; aroma; desodorante për përdorim 

personal dhe për kafshë   

5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim ne mjekësi  apo  

për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietike (shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë 

dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, 

herbicide; preparate kimike për përdorim në mjekësi-medicinë ose përdorim në veterinari; 

reagjense kimike për përdorim farmaceutik dhe veterinari; peceta higjienike, tampona 

higjienik; pelena, duke përfsdhirë pelena të punuara nga letra dhe tekstili;   dezodorante, të 

cilët nuk janë për njerëz dhe kafshë; preparate për dezodorimin e ajrit; antiseptik; 

deterxhente për përdorim mjekësorë-medicinal   

17   Gomë e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuara, gutaperka, kauçuku, azbest, liskun dhe 

zavëndësuesit e të gjitha ketyre materialeve; plastikë  në formën e ekstruduar për përdorim 

në prodhimtari; materijale për mbyllje me vakum, mbyllje dhe izolim; gypa jo metalike të 

lakuara; litarë për tharjen e rrobave   

20   Mobile, pasqyre, korniza për fotografi; varëse rrobash; kocka të pa përpunuar ose 

gjysëm e përpunuar, bri, bri elefanti, kockë peshkaqeni ose paricë-sedef; guacaa; shkumë 

deti (sepiolit); çelibar   

21   Makina dhe enë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe shpuza; brusha (përpos brushëzave); 

materijale për përgaditjen e brushave; pajisje për pastrim; kapëse për rroba; fshesa 

mekanike; lesh çeliku; çelç i pa përpunuiar ose gjysëm i përpunuar (përpos çelçit i cili 

përdoret në ndërtimtari); gjëra të punuara nga çelçi, porcelani dhe argjila   
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(111)  20694 

(151)  10/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/260 

(591)  Vjollce e errët, zezë, kaltër e errët, 

kaltërt, bardhë 

(732)  TIBET ITHALAT IHRACAT VE 

KOZMETIK SANAYI  ANONIM SIRKETI 

ANKARA CAD. NO: 344 KURTKOY 

PENDIK ISTANBUL TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; pasta për dhëmbë; aroma; desodorante për përdorim personal ose për 

kafshë   

5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim në 

medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  apo  

për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietale (shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; shtojca ushqimi për foshnje; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për 

mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e 

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide, dezodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe 

kafshë; preparate për dezodorimin e ajrit; antiseptik; deterxhente për përdorim mjekësorë-

medicinal   

 

 

 

(111)  20695 

(151)  10/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/261 

(591)  E kaltërt, e kaltërt e mbullët, e bardhë, 

e gjelbët 

(732)  TIBET ITHALAT IHRACAT VE 

KOZMETIK SANAYI  ANONIM SIRKETI 

ANKARA CAD. NO: 344 KURTKOY 

PENDIK ISTANBUL TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   
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(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; pasta për dhëmbë; aroma; desodorante për përdorim personal ose për 

kafshë   

5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  apo  

për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietale (shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; shtojca ushqimi për foshnje; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për 

mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e 

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide, dezodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe 

kafshë; preparate për dezodorimin e ajrit; antiseptik; deterxhente për përdorim mjekësorë-

medicinal   

 

 

 

(111)  20697 

(151)  11/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/262 

(591)  Portokall, gjelbërt e errët, gjelberët, 

bardhë 

(732)  TIBET ITHALAT IHRACAT VE 

KOZMETIK SANAYI  ANONIM SIRKETI 

ANKARA CAD. NO: 344 KURTKOY 

PENDIK ISTANBUL TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; pasta për dhëmbë; aroma; desodorante për përdorim personal ose për 

kafshë   

5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  apo  

për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietale (shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; shtojca ushqimi për foshnje; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për 

mbushjen e dhëmbëve, rrëshirë dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e 

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide, dezodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe 

kafshë; preparate për dezodorimin e ajrit; antiseptik; deterxhente për përdorim mjekësorë-

medicinal   
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(111)  20696 

(151)  11/07/2017 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/263 

(732)  DCP HEMIGAL d.o.o.,  Tekstilna br. 

97, 16000 Leskovac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkues dhe gërryes; sapunë; parfume,  vajra eterik, kozmetikë, losione 

flokësh; pastë dhëmbësh   

5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietale dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; 

leukoplast,  materiale për lidhje; materiale për mbushje të dhëmbëve, rrëshirë dentare; 

dezinfektues; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  20698 

(151)  11/07/2017 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/264 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino, California 95014, United States of 

America, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ICLOUD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; lexues të librave elektronik; softuer kompjuterik për instalimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve mobile, telefonave 

mobil, harduerit kompjuterik që mund të vishet, orave të mënçura, pajisjeve periferike 

kompjuterike, si dhe audio e video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; 

softuer kompjuterik që përdorët për qasje në baza të të dhënave; softuer kompjuterik për 

përdorim në qasjen, nxjerrjen, shkarkimin, ruajtjen, menaxhimin, organizimin dhe 

sinkronizimin e të dhënave, emailave, dokumenteve, imazheve, përmbajtjes audio dhe 
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video, përmbajtjes multimediale, publikimeve elektronike, dosjeve kompjuterike dhe 

softuer tjetër kompjuterik; softuer për sinkronizimin e databazave; softuer kompjuterik për 

autorësinë, shkarkimin, transmetimin, pranimin, përpunimin, nxjerrjen, kodimin, 

dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, grafikës, imazheve, videove, dhe 

publikimeve elektronike; softuer dhe firmuer (softuer permanent), gjegjësisht programe të 

sistemit operativ, programe të sinkronizimit të të dhënave, dhe programeve të mjeteve për 

zhvillimin e aplikacioneve dhe atë për kompjuter personal, që mbahen në dorë, dhe që 

mund të vishen; harduer dhe softuer për ofrimin e komunikimit telefonik të integruar me 

rrjete kompjuterike globale të informatave; softuer kompjuterik për menaxhimin e 

informatave personale, softuer të menaxhimit të databazave, softuer të njohjen se 

karaktereve, softuer të menaxhimit të telefonisë, softuer të postës elektronike dhe dërgimit 

të porosive, softuer për pejgjing (njoftim), softuer të telefonave mobil; programe 

kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe kërkimin në databaza online, softuerit kompjuterik 

për ridrejtimin e porosive, emailave të internetit, dhe/apo të dhënave tjera tek një apo më 

shumë pajisje elektronike që mbahen në dorë apo që mund të vishen nga një shitore e të 

dhënave në apo të asociuar me një kompjuter apo server personal; softuer kompjuterik për 

sinkronizimin e të dhënave mes një stacioni apo pajisje në distance dhe një stacioni apo 

pajisje të fiksuar; softuer kompjuterik për menaxhimin e informatave, përpunimin e fjalëve, 

për shërbime të postës elektronike, për kalendarë dhe caktime të takimeve, për 

bashkëpunim onlinë të dokumenteve si dhe ruajtjen, për shikim dhe për organizim të 

përmbajtjes audio-vizuele siç janë muzika, videot dhe fotot, për ndarje online të çfarëdo 

përmbajtje dixhitale, dhe për punimin si një sistem operativ për integrimin dhe 

grumbullimin e aplikacioneve online të softuerit si dhe të dhënave për të funksionuar në një 

ndërfaqe të vetme të përdoruesit; njësi që mbahen në dorë për luajtjen e lojrave elektronike 

për përdorim me ekrane apo monitorë të jashtëm; përmbajtje audio, video dhe multimediale 

e para-incizuar dhe e shkarkueshme; libra, revisa, revista periodike, buletine, gazeta, 

zhurnale dhe publikime tjera elektronike të shkarkueshme; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike kompjuterike që mund të vishen; kabllo kompjureri, monitorë, ekrane, 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqege, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); pjesë periferike për pajisje mobile; aparate 

për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; 

audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate 

për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues 

dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); 

radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); 

instrumente navigimi; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; konektorë 

elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës; labote, stacione ndalëse, ndërfaqe, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më artë; mbështjellës, çanta dhe 

këllëfe të përshatura apo formësuara që të mbartin kompjuterë, pajisje periferike 

kompjuterike, harduer kompjuterik, telefona mobil, dhe pajisje periferike kompjuterike që 

mund të vishen, pajisje dixhitale që mbahen në dorë dhe që mund të vishen, si dhe audio 

dhe video pllejerë; ora të mënçura.”    

42   “Shërbime të provajderëve (ofruesve) të shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që 

përfshinë softuer kompjuterik; shërbime të provajderëve (ofruesve) të shërbimeve të 

aplikacioneve (ASP) që përfshinë softuer për autorësinë, shkarkimin, transmetimin, 

pranimin, përpunimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

306 

 

tekstit, grafikës, imazheve dhe publikimeve elektronike; shërbime shkencore dhe 

teknologjike si dhe hulumtime e dizajnime lidhur me to; shërbime të analizave dhe 

hulumtimeve industriale; dizajnime dhe zhvillime të harduerit dhe softuerit kompjuterik; 

shërbime të konsulencës lidhur me harduerin dhe softuerin kompjuterik; dhënie me qira e 

aparateve dhe pajisjeve të harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbime të konsulencës së 

softuerit multimedial dhe audio-vizuel; programime kompjuterike; shërbime përkrahëse dhe 

konsulence për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, databazave dhe aplikacioneve; 

dizajnime grafike për përpilimin e uebfaqeve në internet; informata lidhur me harduerin dhe 

softuerin kompjuterik e që ofrohen online nga një rrjet global kompjuterik apo internet; 

krijimi dhe mirëmbajtja e uebsajteve; strehime dhe mbikqyrje të uebsajteve për tjerët; 

ofrime të makinave kërkuese për marrjen e të dhënave përmes rrjeteve të komunikimit; 

shërbime të provajderëve (ofruesve) të shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që përfshinë 

softuer për përdorim në lidhje me shërbimet online të abonimit të muzikës, softuer që 

mundëson përdoruesve të luajnë dhe programojnë muzikën, përmbajtjes audio, video, 

tekstit dhe multimediale të lidhura me qëllime argëtimi; ofrime të qasjes së përkohshme në 

internet për të përdorur online softuer të pa-shkarkueshëm që u mundëson përdoruesve të 

programojnë përmbajtjen audio, video, tekstin dhe tjetër multimediale, duke përfshirë 

muzikë, koncerte, video, radio, televizion, lajme, sport, lojë, evente kulturore dhe programe 

të lidhura me argëtim; krijimi dhe mirëmbajtje e uebsajteve që përfshinë teknologji e cila u 

mundëson përdoruesve të u qasen të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe 

dokumenteve të ruajtura; ofrime të makinave kërkuese për marrjen e të dhënave në një rrjet 

global kompjuterik; shërbime informimi, këshillimi dhe konsulence lidhur me gjitha të 

përmendurat; operime të makinave kërkuese; shërbime konsulence dhe përkrahje 

kompjuterike për informata skanimi në disqe kompjuterike; krijime të indekseve të 

informatave online, sajteve dhe burimeve tjera të disponueshme në rrjete kompjuterike 

globale për tjerët;  ofrime të qasjes së përdoruesve në internet (ofrues të shërbimeve); 

shërbime të krijimit të rrjeteve sociale online; ofrime të një uebsajti të rrjeteve sociale.” 

  

 

 

 

(111)  20658 

(151)  22/06/2017 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/275 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DULUX 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, pigmente bojërash, vernik, smalt dhe llakra, të gjitha bojrat natyrale, mjete 

për mbrojtje nga ndryshku (mjete antikorozive)   
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(111)  21217 

(151)  13/10/2017 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/276 

(300)  014533038  04/09/2015  OH 

(732)  Irish Distillers Limited, Simmonscourt 

House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 

Dublin 4, Ireland, IE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  SINE METU 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (pos birrave)   

 

 

 

(111)  21221 

(151)  16/10/2017 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/277 

(732)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 

Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  EXQUALT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  21222 

(151)  16/10/2017 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/279 

(732)  Durata Therapeutics Holding C.V. 190 

Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman 

KY1-9005  Cayman Islands, KY 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  XYDALBA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate antibiotike   
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(111)  21223 

(151)  16/10/2017 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/280 

(732)  HAYAT GIDA SANAYI ANONIM 

SIRKETI ANKARA CAD. NO:344 

KURTKOY, PENDIK ISTANBUL/  

TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Мish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; përpunime të mishit;  pemë dhe perime të 

konzervuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, xheme, kompote; vezë, qumësht dhe 

produkte nga qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues për kafe; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe produkte 

nga drithërat; buk, kuleç dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; tharem, pluhur për 

pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca (si shtesa); melmesa; akull; therime-troha buke, 

miell misri, i trash(me krunde)   

 

 

 

(111)  21224 

(151)  16/10/2017 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/281 

(732)   Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, Germany, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

Zottis 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, llallë; jogurt,  jogurt frutash, pije nga jogurti, jogurt çokolate ose jogurt nga kakao; 

pije jo alkoolike të përziera  të qumështit,  kefir, ajkë,  djath i butë i bardhë, djath i butë i 

bardhë më fruta dhe bimë; dezerte të cilat kryesisht përbehën nga qumështi; gjalpë, djath 

dhe produkte nga djathi, qumësht dhe kumësht pluhur si gjëra ushqimore , me ose pa 

additive ;   lyres ( të cilët përbejnë yndyrë); frappe qumështi; kumësht   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore,  produkte bukëpjekësish dhe pjekurina  

te çëndrueshme  afatgjate , posaçërisht kulec embësirë  dhe patispanjë; pije me bazë kakao; 

pudding nga orizi   
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(111)  21227 

(151)  16/10/2017 

(181)  22/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/288 

(732)  The Goodyear Tire & Rubber 

Company 200 Innovation Way, 44316 

Akron, Ohio, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SAVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  21228 

(151)  16/10/2017 

(181)  22/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/289 

(732)  Goodyear Dunlop Tires Germany 

GmbH Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  WINTERFORCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  21231 

(151)  17/10/2017 

(181)  22/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/290 

(732)  Goodyear Dunlop Tires Germany 

GmbH Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  FULDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   
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(111)  21233 

(151)  17/10/2017 

(181)  22/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/291 

(732)  T.C. Debica S.A. 1, 1 Maja St., 39-200 

Debica, PL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  DEBICA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12 Goma 

 

 

 

(111)  21235 

(151)  17/10/2017 

(181)  23/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/295 

(732)  Bristol-Myers Squibb Company a 

Delaware corporation 345 Park Avenue, New 

York, New York 10154, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  OPDIVO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  21236 

(151)  17/10/2017 

(181)  23/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/296 

(732)  ALTONA COSMETICS 

TECHNOLOGY SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Karamehmet Mahallesi 

Avrupa Serbest Bölgesi 13. Sokak No:8 

Ergene, Tekirdağ, TR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparatet për 
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pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryes; sapun; parfume, vajra eterike, kozmetikë, losione për 

flokë; pastat e dhëmbëve   

 

 

 

(111)  21237 

(151)  17/10/2017 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/297 

(732)  a.d.Jaka.80 Radovis Shkup, MK 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  HIMORAL JAKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   

44   Shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve   

 

 

 

(111)  21238 

(151)  17/10/2017 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/298 

(732)  a.d.Jaka.80 Radovis, MK 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  OLIGOVIT  JAKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   

44   shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve   
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(111)  21243 

(151)  18/10/2017 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/299 

(732)  a.d.Jaka.80 Radovis Shkup  

 Shkup, MK 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  CARDIO PROTECT JAKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   

44   shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve   

 

 

 

(111)  20565 

(151)  16/05/2017 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/331 

(591)  Ngjyra e kaltert dhe e bardhe 

(732)  ZOG&ZOG shpk Lagjia Qendresa p.n. 

Veternik Prishtine , KS 

(740)  Shpend Zogjani Lagjia Qendresa p.n. 

Veternik Prishtine  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera pwr pwrdorimin ne lavenderi, preparate 

pastruese, lustruese , fwrkuese dhe gwrryese, sapunw, produkte parafumerike, vajwra 

esencial, produkte kozmetike, locione pwr flokw, pasta dhwmbwsh, sapun pwr 

duar,shampon pwr enw,pastrues guace,pastrues dyshemes,vim i lwngshwm, sprej per 

dritare,detergjent per rroba, zbutes per rroba   
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(111)  20509 

(151)  03/05/2017 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/332 

(591)  Ngjyra e kaltert dhe e bardhe 

(732)  ZOG&ZOG shpk Lagjia Qendresa p.n. 

Veternik Prishtine , KS 

(740)  Shpend Zogjani Lagjia Qendresa p.n. 

Veternik Prishtine  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera pwr pwrdorimin ne lavenderi, preparate 

pastruese, lustruese , fwrkuese dhe gwrryese, sapunw, produkte parafumerike, vajwra 

esencial, produkte kozmetike, locione pwr flokw, pasta dhwmbwsh, sapun pwr 

duar,shampon pwr enw,pastrues guace,pastrues dyshemes,vim i lwngshwm, sprej per 

dritare,detergjent per rroba, zbutes per rroba   

 

 

 

(111)  20619 

(151)  08/06/2017 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/351 

(732)  Richter Gedeon Nyrt. H-1103 

Budapest, Gyömrői út 19-21., HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  EFGRATIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike   
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(111)  20620 

(151)  08/06/2017 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/352 

(732)  Richter Gedeon Nyrt. H-1103 

Budapest, Gyömrői út 19-21., HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TERROSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike   

 

 

 

(111)  20621 

(151)  08/06/2017 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/353 

(732)  Richter Gedeon Nyrt H-1103 

Budapest Gyömrői út 19-21, HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RIPEFIGA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike   

 

 

 

(111)  20734 

(151)  14/08/2017 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/358 

(732)  SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 

08760 MARTORELL, BARCELONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SEAT LEON 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjet transporti, aparate për lëvizje në tokë, automobila, pjesë dhe aksesorë të 

mjeteve të transportit   
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(111)  20733 

(151)  14/08/2017 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/359 

(732)  SEAT, S.A Autovía A-2, Km. 585 

08760 MARTORELL, BARCELONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SEAT IBIZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjet transporti, aparate për lëvizje në tokë, automobila, pjesë dhe aksesorë të 

mjeteve të transportit   

 

 

 

(111)  20735 

(151)  14/08/2017 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/360 

(732)  SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 

08760 MARTORELL, BARCELONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)       

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjet transporti, aparate për lëvizje në tokë, automobila, pjesë dhe aksesorë të 

mjeteve të transportit   

 

 

 

(111)  20622 

(151)  08/06/2017 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/362 

(732)  Gjirafa, Inc., Ahmet Krasniqi, 

Veranda C2.7 Hyrja II, Lokali 7, 1000 

Prishtinë, KS 

(740)  Diogjen Elshani,  Ahmet Krasniqi, 

Veranda C2.7 Hyrja II, Lokali 7, 1000 

Prishtinë 

 
 

(540)  GJIRAFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 
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analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve; zhvillimin e programeve kompjuterike; zhvillimit softverit 

kompjuterit në fushën e aplikacioneve mobile; Sigurimi i faqes së internet I shfaqur  media 

për kërkime në përmbajtjen e internetit; Sigurimi I faqes së interneti që shfaq një motor 

kërkimi për përmbajtjen në gjuhën shqipe nga Interneti dhe dhënat e ruajtura dhe 

konvertimi I tyre në format dixhital; Sigurimi I shërbime online për kërkime për lisimin e të 

dhënave dhe informacioneve të reja dhe të përdorura   

 

 

 

(111)  20703 

(151)  14/07/2017 

(181)  08/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/363 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  Perfetta 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim   
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(111)  20704 

(151)  14/07/2017 

(181)  08/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/364 

(591)  Portokalli, Kuqe, Bardhë, Kafe, 

Gjelbër, Zezë 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra    
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(111)  20759 

(151)  15/08/2017 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/371 

(591)   E zeze, e gjelber, e kuqe 

(732)  NUOVA ESTERNO MOBILI S.R.L.  

Via Lorenzetti s.n. 61022 TALACCHIO DI 

VALLEFOGLIA (PU), IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, orendi, dollap rrobash, tavolina për lojera fëmijësh, kabinete pranë 

shtratit, orendi për banjo, raft librash, karrige, kolltuqe, divane, rafte, panele për mobilje, 

vitrina, sirtar, sënduk për sirtare, shtretër, baza shtrati, shkallë prej druri, pasqyra;varëse 

rrobash;mobilje për kuzhinë;mobilje për banjo;korniza për foto;raft në lartësi për 

ruajtje;mobilje për zyre;tavolina.   

 

 

 

(111)  20623 

(151)  08/06/2017 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/373 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, 

ngjyrë e bardhë,  e verdhë, hiri  dhe ngjyrë e 

kuqe  

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Qumësht mbas dielli.   

 

 

 

(111)  20624 

(151)  08/06/2017 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/374 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, 

ngjyrë e bardhë,  e verdhë, hiri, portokalli, e 

(540)   
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zezë  dhe ngjyrë e kuqe  

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Locion dielli   

 

 

 

(111)  20625 

(151)  08/06/2017 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/375 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, 

ngjyrë e bardhë,  e verdhë, hiri, portokalli, e 

zezë  dhe ngjyrë e kuqe  

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Qumësht dielli.   

 

 

 

(111)  20626 

(151)  08/06/2017 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/376 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, 

ngjyrë e bardhë,  e verdhë, hiri, portokalli, e 

zezë  dhe ngjyrë e kuqe  

(300)   

(540)   
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(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Krem dielli   

 

 

 

(111)  20627 

(151)  08/06/2017 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/377 

(732)  Fiskars Corporation  Hämeentie 135 

A, 00560 Helsinki, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  FISKARS 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Maqina dhe maqinat vegëltore; motora (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); 

kompllungje dhe rrypa transmisioni (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); makina bujqësore 

të ndryshme nga ato që veprojnë me dore; mjetet e kopshtarisë që operojnë me rrymë; 

pajisje për prerjen e barit që operojnë me rrymë; ventilator që operojnë me rrymë, pastrues 

me vakum, makinë prerëse gardhi që operon me rrymë, pajisje për krasitjen e pemëve që 

operojnë me rrymë, kositëset e barit që operojnë me rrymë, sharrë me zinxhirë, trapan që 

operon me rrymë për hapjen e vrimave që përdoret për peshkim në ujrat e akullta, ventilator 

bore, makina për prerjen e gjërave të forta në pjesë të vogla apo cifla (chippers), grirëse, 

pajisje për ndarjen e drurit, dhe gjeneratorë elektrik; makinë kositëse për fusha; pompa për 

impiante uji; qërues pemësh që operon me rrymë dhe pajisje për shtrydhje; Makina për 

nxhitje; makina printimi; pajisje për vulosje mekanike   

8   Vegla dhe instrumented ore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, pirunjë dhe 

lugë); armë anësore; sharrë, pajisje e vogël dore me teh të thepur apo të rrafshët që përdoret 

në kopshtari (troëel), lopatëz dore, grabujë; Pajisje dore bujqësore, kopshtarie dhe toke; 

Pajisje dore për prerje, shpuarje, bluarje, mprehje dhe trajtim të sipërfaqes; mjete kopshti, 

mjete që operohen me dorë; Mjete që operohen me dorë për trajtimin e materialeve, dhe për 

ndërtimtari, riparim dhe mirëmbajtje; hekur i rrafsht; hapës i konzervave, jo-elektrik; thika; 

pajisje për prerje [mjete dore]; prerës në pjesë të holla për pregaditjen e ushqimit, jo-

elektrike; qërues për përgaditjen e ushqimit, jo-elektrik; Gërshërë; thyerës për arra; mjet për 

hapjen e guacave të detit; mjete të mprehta [që operohen me dorë]; Takëm tavoline [thika, 
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pirun dhe lugë]; Takëm tavoline për një përdorim [takëm] të bëra nga plastika; preprës që 

operohet me dorë për perime, fruta dhe prerejne e vezëve, pajisje për grirjen dhe preprjen e 

perimeve; pajisje dore me shumë-funskione që përmabn të gjitha, ose kombinim i tehut të 

thikës, pincave, kacavidave, hapës për shishe, hapës për kanace, gërshërë, prerës të telit, 

skedar, sharr me teha, nxjerrës i gozhdave, zhveshës për tela, matës; thika sporti, thika 

gjuetie, thika peshkimi dhe thika kampingu; kapanxhë, krasitës, satër, dhe prerës për tela; 

mbështjellës për thika dhe pajisje dore multi-funksionale; mbështjellës dhe mprehës për 

thika dhe gërshërë; mjete dore për lëndinë dhe kopsht; lopatë, lopatë metalike, sëpatë, sharr 

dore, sëpatë dore, krasitës, satër dhe prerës për tela; mbështjellës për mjete për përdorim  

me veglat e dorës; shpues që operohet me dorë, vend për krasitës, prerës diagonal artizanal, 

prerës i rrumbullakët që mbahet më dorë, tehe për prerësit e rrumbullakët; thika artizanale 

dhe tehe zëvendësuese për thikat artizanale; makina shtypëse artizanale që operohen me 

dorë; makina shtypëse që operohen me dorë; morsetë zdrukthtari; cantë veglash (e 

mbushur); pajisje vulosjeje (që operohen me dorë); shpues (vegël dore); makinë prerëse për 

letra; vegla për vendosjen e vrimave (që operohen me dorë).       

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, furnizimin 

me ujë dhe për qëllime sanitare; sistemet e spërkatjes së jashtme; valvulat dhe kohëmatësit 

për sistemet e spërkatjes; matës dhe tuba gome për ujitje; llambë elektrike dore dhe 

produkte të tjera portative ndricuese për jasht; Pocndricues, llambadar, llambat, 

mbështetëse-muri dhe pjesë dhe pajisjet e tyre; kamin, fenerë   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec brushave për 

pikturim); artikujt për pastrim; lesh qeliku; xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar 

(përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari); artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të 

cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; shpatull, rende, mbajtës i ëmbëlsirave, mullinj 

kripe dhe piperi, enë tundëse për kripë dhe piper, garuzhdë (kutllaq), lugë për tundjen e 

vezëve, lug e gajtë me vrima, pirun për servim, lugë për servim, hapës i venave, nxjerrës 

tapash, mashë, pincë (për përdorim në kuzhinë), prerës për brumëra, tel I gjatë që përdoret 

për vendosjen e pjesëve të ushqimit që më pas piqet në skarë, okllai, shtypës dore për 

patate, shtypës për hudhra, kollojse caji, sitë caji, lugë për akullore, shtypës jo-elektrik për 

pemë, shtrydhës me shtypje jo-elektrik, mbajtës i pecetave dhe unaza për peceta jo nga 

metalet e cmuara; enë, gota për pije, gota qelqi për lëngje, figurina nga xhami ose 

porcelain, tasa decorative, mbajtës të qirinjëve, pjatë e madhe servimi, tavë, pjata, filxhana, 

tasa, kavanoz, xhezve për kafe jo-elektrike, filxhana të mëdhenjë, pjatë filxhani, gotë për 

vezë, shtambë, vazo, pjatë për torte, piedestal për torte, tas sheqeri, enë kremi, enë e thellë 

për salcë dhe lëng mishi, enë supe, enë për gatim, pjata për pite, tigane për pite, kavanoza 

për mëlmesa, rafte për mëlmesa, takëm tryeze jo nga metalet e çmuara për vaj dhe uthull; 

kallëpe [enë kuzhine]; materiale mbushëse, gjegjësisht mbyllës të xhamit, mbyllës të 

rrjedhjes për kushineta; vazo për lule dhe mbajtës të vazove të luleve; bidon për ujitje; 

pipëza spërkatëse për zorra të kopshtit; shkopinjë spërkatës për zorrë të kopshtit; spërkatës 

të lidhur me zorrë të kopshtit; spërkatës të barit dhe kopshtit; dorëza për punë në kopsht; 

dorëza për punë; dorëza për punë të lehta; këmbje (tripod me këmbë) nga druri dhe tapa; 

komplete pajisjesh kopshti për përdorim në shtëpi dhe që përbëhen nga enët për rritje, dheu, 

drita elektronike, plehu dhe farërat; blloqe për ruajtjen e thikave; fshesa; enë për zierje, 

gjegjësisht tenxhere dhe tiganë; kapakë për enë; luhare (lugë të mëdha) për përdorim në 

kuzhinë, garuzhdë kuzhine; kuti për sapune; kapakë për enë djathi; hapës të shisheve; 

shishe; fikës të qirinjëve; unaza për qirinjë; mbajtës për qirinjë; qeramikë për qëllime 
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shtëpiake; enë tavoline, enë për zierje dhe enë për përdorim shtëpiak dhe në kuzhinë; 

instrumente pastrami, që operohen me dorë; mbajtës të gotave, jo nga letra dhe ndryshe nga 

mbulesat e tavolinës; blender (përzirës), jo-elektrik, për qëllime shtëpiake; filtra kafeje, jo-

elektrik; zierës kafeje, jo-elektrik; gota kafeje, jo-elektrike; blues, jo-elektrik; enë për zierje, 

jo-elektrike; shtrydhës frutash, jo-elektrik për qëllime shtëpiake; ibrik, jo-elektrik; makina 

për përzierje, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; prerës të pastave; shtypës të tiganëve të 

thellë; mbërthecka nga metali (për zierje); gota dhe pjata nga letra apo plastika; dërrasa për 

prerje për kuzhinë; shporta të pajisura pikniku, duke përfshirë rende të enëve [pajisje 

shtëpiake]; enë të izoluara që mbajnë nxehtësinë; tavolina për hekurosje; mbajtëse thikash 

për tavolinë; mbajtës të kartelave të mënysë; mbajtës të pecetave; unaza të pecetave; enë 

tavoline, përpos thikave, pirunëve dhe lugëve; tabakë për qëllime shtëpiake; vepra arti nga 

porcelani, qeramika, argjila apo xhami; dorashka për furrë; kuti dekorative dhe enë nga  

porcelani, qeramika, argjila apo xhami; mbajtës të tenxhereve; bidon për ujitje; shishe 

spërkatëse   

35   Reklamimin; menaxhim biznesi; administrim biznesi; infomrata komerciale dhe 

këshilla për konsumatorët [dycan i këshillave të konsumatorëve]; përpilimin dhe 

sistematizimin e informative në databazën e kompjuterëve; demonstrimine amallërave; 

përhapjen e cështjeve të reklamimit; faturimin; hulumtimet në marketing; organizimin e 

ekspozitave për qëllime komerciale apo reklamimi; organizimin e panaireve për qëllime 

komerciale apo reklamuese; prezantimin e mallërave në mediat e komunikimit, për qëllime 

të shitjes me pakicë; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallërave dhe shërbimet 

për bizneset e tjera]; dhënien me qira të hapsirave reklamuese; dhënien me qira të kohës së 

reklamimit në mediat e komunikimit; shitje me shumicë, rishitje dhe rishitje online e 

veglave të dorës dhe instrumenteve, takëmit, thikave, gërshërëve, pajisjeve shtëpiake dhe të 

kuzhinës dhe kontenierëve, qelqit, porcelani, enëve prej argjiles, kutive për ruajtje të 

ushimit, aparateve ndricuese, pajisjeve të kuzhines dhe atyre shtëpiake, artikujve dekorues 

për interior dhe eksterior, mallërave nga tekstili, veshjeve, mbathjeve për këmbë, 

mbulesave për kokë, përparëseve, sistemeve të ujitjes dhe pjesët dhe pajisjet për to, tubat e 

gomës, mobiljeve, pajisjeve të kopshtit, vazove për mbjellje   

 

 

 

(111)  20635 

(151)  14/06/2017 

(181)  11/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/380 

(732)  McILHENNY COMPANY Avery 

Island Louisiana  70513, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)  TABASCO 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbulesa koke dhe mbathje   

41   Te gjitha shërbimet në ketë klasë, përfshirë edhe shërbimet e argëtimit; shërbimet e 

arsimimit; koncerte dhe klube nate për argëtim; organizimi i shfaqjeve muzikore; 

organizimi i ngjarjeve sportive; gara dhe demonstrime në gatim; gara dhe demonstrime në 

recetat për ushqim dhe pije; përgaditja e instrukcioneve dhe materialit edukativ për 
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afarizmin e restauranteve dhe bareve   

43   Të gjitha shërbimet në klasë, përfshirë shërbimet e restauranteve; shërbimet e bareve, 

kafeve, kafiterive, ketering (furnizimit me ushqim) dhe hoteleve; ofrimi i shërbimeve në 

përgaditjen  dhe ofrimin e ushqimit dhe pijeve; përgaditja e instrukcioneve  dhe materialit 

edukativ për afarizmin e restauranteve dhe bareve; dhe shërbime të dizajnimit dhe 

rregullimin me pajisje të restauranteve të tilla, bareve dhe objekteve   

 

 

 

(111)  20636 

(151)  14/06/2017 

(181)  11/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/381 

(732)  McILHENNY COMPANY Avery 

Island Louisiana  70513, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Te gjitha mallrat ne këtë klasë,  duke përfshirë mishin, peshkun,  shpezë dhe 

shtazë gjahu, përpunime te mishit, pemë dhe perime te konservuara, thara, thartuara dhe 

ziera, përime dhe bishtaja; xhelatinë, gjem, vezë, qumësht dhe produkte të qumështit; pije 

me bazë qumështi dhe grimësina; fruta arrash dhe  grimësina me bazë fruta te thata me 

levozhgë; gjalp nga kikirikat; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   Te gjitha mallrat ne këtë klasë ,  duke përfshirë salca, melmesa, shtesa ushqimore; salca 

të djegësa, soja salcë, salcë nga hudhrat; salca për biftek; salca të embëla dhe të njelmëta; 

salca me bazë speca dhe pa speca; aroma për ushqim dhe pije; shtesa melmesash, 

perkatesisht, mustardë, keçap(salcë domatesh), majonez, marinime, relish, uthull, vaj per 

ushqim dhe salca për sallata; krip për ushqim; krip si melmesë; spec i tharë melmesë, 

melmesë kary; miell dhe preparate të përgaditura nga dritherat, brumëra(makarona), peta te 

prera, oriz, buk dhe pjekurina(kreker); kokoshka; produkte bukëpjekësish dhe grimëtesira 

perfshirë produkte bukëpjekësish dhe pjekurina, kek, pjekurina, kreker-pjekurinë, kreker-

pjekurinë me aromë djathi, kreker-pjekurinë prej orizi, bombona, lëpirëse, bombona me 

xhelatinë, kanellë dhe bombona  me speca te djegës, mentol bombona dhe embëlsira tjera; 

çokolata, salcë me bazë çokolate, çokolatë pluhur, bombona çokolate dhe salcë nga 

çokolata; akullore dhe akull për ushqim  xhelatinë frutash; xhelatinë e djegës; pizza; 

tharem, pluhur për fryerje-pjekurina; embëlsita te miksuara instant; çili(salcë e djegës) dhe 

melmesë e djegës -çili, s alca dhe spec i shtypur; kafe, çaj, kakao, pije me bazë kafe, çaji 

ose  çokolate; sheqeri, mjalte, tapioka, sago, dhe kafe artificiale   

41   Te gjitha sherbimet ne klasë, përfshirë shërbimet e argëtimit; shërbimet e arsimimit; 
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koncerte dhe klube nate për argëtim; organizimi i shfaqjeve muzikore; organizimi i 

ngjarjeve sportive;  gara dhe demonstrime  ushqim; gara dhe demostrime ne recepte per 

ushqim dhe pije; përgaditja e instrukcioneve  dhe materialit edukativ per afarizmin e 

restoraneve dhe bareve   

43   Te gjitha sherbimet ne klasë, përfshirë shërbimat e restoraneve; shërbimet e bareve, 

kafeve, kafeterive, keteringa(shperndarje ushqimi) dhe hoteleve; ofrimi i shërbimeve ne 

përgaditjën  dhe ofrimin e ushqimit  dhe pijeve; përgaditja e instrukcioneve  dhe materialit 

edukativ për afarizmin e restoraneve dhe bareve; dhe shërbimet e dizajnimit dhe pajimi me 

pajisje i restoraneve të tilla, bareve dhe objekteve   

 

 

 

(111)  20637 

(151)  14/06/2017 

(181)  11/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/382 

(300)  15/4213217  28/09/2015  FR 

(732)  SANOFI  54 rue La Boétie, 75008, 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ADMELOG 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, kryesisht anti-diabetike   

 

 

 

(111)  20638 

(151)  14/06/2017 

(181)  14/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/386 

(591)  E kalter, e kuqe dhe verdhe 

(300)  302015106225  18/09/2015  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorur në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi, kopshtari 

dhe pylltari; Plehra organikë; Kompozime për shuarje zjarri; Lëndë kimike për ruajtjen e 

ushqimeve; Lëndë për nxirje; Adezivë të përdorur në industri; Agjentë reduktues për 

përdorim në fotografi; Agar-agar; Qymyrna të aktivizuar; Shap; Alga deti [plehra]; Kripëra 

të metaleve akalinë; Alkol; Amoniak; Ujë i acidiluar për ngarkim baterish; Açeton; 

Përgatitje bakteriale të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; Përgatitje 

bakteriolgjike të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; Rrëshirë shartimi 
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për pemë; Përgatitje ngjitëse për fashatim pemësh; Dyll shartimi për pemë; Katalizatorë 

biologjikë; Kultura biologjike indi të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor ose veterianr; 

Përgatitje biologjike, të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare; Argjilë e 

bymyer për rritje hidroponike të bimëve [substratë]; Kimikate organike për pastrim; 

Humus; Përgatitje të kondicionuara me baltë; Përgatitje për kursim karburanti; Kimikate 

për kopshtari, përveç këpurdhëvrasësve, herbicideve, insekticideve dhe parazitvrasësve; 

Kimikate për pylltari, përveç këpurdhëvrasësve, herbicideve, insekticideve dhe 

parazitvrasësve; Përgatitje kimike për përdorim në fotografi; Kimikate për bujqësi përveç 

këpurdhëvrasësve, herbicideve, insekticideve dhe parazitvrasësve; Kimikate për ngopje të 

tekstilit; Kimikate për ngopje lëkure; Përgatitje kimike për kondensim; Kimikate për 

rinovim lëkure; Reagentë kimikë, të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore dhe veterinare; 

Shtesa kimike për karburant motori; Shtesa kimike për vajra; Ujë i distiluar; Përgatitje 

diagnostikuese, të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare; Plehra organikë; 

Plehra; Përgatitje për largim të smërçit, të ndryshme nga ato për qëllime shtëpiake; 

Zhvilluesa fotografikë; Kimikate për mbrojtje kundra ujit të lëkurës; Përgaitje për mbrojtje 

nga lagështia, përjashtuar bojrat, për ndërtim; Kimikate për mbrojtje kundra ujit të tekstilit; 

Kompozime për fikje zjarri; Përgatitje kundra zjarrit; Karbon për filtera; Materiale filtrimi 

[përgatitje kimike]; Materiale filtrimi [substanca minerale]; Materiale filtrimi [substanca 

bimore]; Përgatitje filtrimi për industrinë e pijeve; Tretësira fiksuese [fotografi]; Kimikate 

për ruajtje nga njollat për përdorim në pëlhura; Emulsione fotografikë; Letër fotografie; 

Kundërngrirës; Xhelatinë për qëllime fotografike; Lëndë për nxirje; Stuko për xhamaxhi; 

Shkëmbyesa joni [kimikate]; Përgatitje disinkrustuse; Përgatitje anti-inkruestuese; Ngjitësa 

për ndreqje artikujsh të thyer; Përgatitje për pastrim;  Acid karbonik; Përzierje plehrash; 

Ëmbëlsues artificialë [përgatitje kimike]; Lastra fotografike me ndjeshmëri të lartë; Filma 

kinematografikë, me ndjeshmëri të lartë por jo të ekspozuar; Cohë me ndjeshmëri të lartë 

për fotografi; Lastra fotosensitive; Filma me ndjeshmëri të lartë, të paekspozuar; Letër me 

ndjeshmëri të lartë; Substanca për parandalim rrjedhje në montime; Lëndë ruajtëse për lule; 

Përgatitje për rregullim të rritjes së bimës; Kimikate që parandalojnë kondensimin; 

Dherishte; Hormone për përshpejtim pjekje të frutit; Vajra për ruajtje të ushqimit; Fosfate 

[plehëra]; Përgatitje kimike për tymosje mishi; Kompozime për ndreqje gome; Ngjitëse për 

goma; Kompozime për ndreqje të komardareve të gomave [gomat]; kripë amoni; Acid 

hidroklorik; Kripë, e papërpunuar; Kripëra [përgatitje kimike]; Kripëra [plehëra]; Ngjitëse 

për këpucë-sandale; letër vet tonuese gjatë ngjitjes [fotografi]; Silikate; Silikone; Prëgatitje 

për heqje letre muri; Ngjitësa për letër muri; Kripëra tonimi [fotografi]; Banja tonimi 

[fotografi]; Torfe [pleh]; Vazo me torfë për kopshtari; Akull i thatë [dioksid karboni]; 

Vishtull për të zënë zogj; Përshpejtuesa vullkanizimi; Përgatitje që vullkanizojnë; Përgatitje 

për zbutje uji; Kimikate për pastrim uji.    

2   Bojra, vërnikë, llakra; Ruejtësa kundrejt ndryshkut dhe kundrjet prishjes së drurit; 

Ngjyruesa; Lëndë për fiksim ngjyre; Rrëshira natyrale të papërpunuara; Metale në formë 

flete dhe pluhuri për piktorë, dekorues, stampues dhe artistë; Bojra; Lëndë për fiksim 

ngjyre; Pasta për stampues [bojë shtypi]; Bojë për shtypje; Smaltra [vërnikë]; Ngyruesë; 

Bojra për këpucë; Ngjyruesë; Ngjyruesa për pije; Llustra [bojra, llakra]; Veshje për dru 

[bojra]; Përgatitje kundra gërryerjes; Llakra; Ngjyruesa për ushqim; Përgatitje mbrojtëse 

për metale; Letër për ngjyrosje të vezëve të Pashkës; Përgatitje kundra ndryshkut për 

ruajtje; Terpentinë [holluesa për bojra]; Bojë [tonera] për fotokopjuesa; Rezervuar toneri, të 

mbushur, për printera dhe fotokopje; Holluesa për bojra; Holluesa për llakra; Bojra 
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tempera; Karamel [ngjyrues ushqimi].    

3   Përgatitje për zbardhim dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapunë; Parfumë, vajra esencialë, artikuj 

kozmetikë, locionë për flokë; Pasta dhëmbësh; Tretësira për fërkim; Përgatitje për largim 

makjazhi; Përgatitje prej aloe vera për qëllime kozmetike; Artikuj kundra djersës [artikuj 

tualeti]; Aromatizuesa [vajra esencialë]; Spraj për freskim frymëmarrje; Esenca eteriale; 

Vajra eterial; Artikuj kozmetik për vetull; Lapsa për vetull; Kripëra për banjë, jo për 

qëllime mjeksore; Përgatitje kozmetike për banja; Balsamë të ndryshëm nga ato për qëllime 

mjeksore; Bojra për mjekër; Dyll për mustaqe; Gurrë prej shkume deti; Kremra për pastrim 

lëkure; Përgatitje zbardhuese [çngjyruesa] për qëllime kozmetike; Zbardhues lavanderie; 

Shkëlqyesa për mobilje dhe dysheme; Dyll dyshemeje; Deodorantë për kafshë shoqëruese; 

Deodorantë për njerëz ose për kafshë; Sapun dezinfektues; Sapun deodorant; Detergjentë të 

ndryshëm nga ata për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjeksore; Dru 

me aromë; Aroma për parfumosje teshash; Ujë me aromë; Depilatorë; Dyll për depilim; 

Përgatitje për largim smërçi për qëllime shtëpiake; Ngjyruesa për qëllime tualeti; Përgatitje 

për largim ngjyre; Bojra kozmetike; Lyruesa për qëllime kozmetike; Ҫlyruesa të ndryshëm 

nga ato në proçeset e prodhimit; Heqësa njolle; Shkëlquesa lavanderie; Shkëlquesa kolle 

për qëllime lavanderie; Përgatitje për lëmim [kollarisje]; Bojra floku; Spraj për flok; 

Locionë për flok; Kremra kozmetikë; Përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës; Këna 

[bojë kozmetike]; Adezivë për fiksimin e flokut fals; Adezivë për qëllime kozmetike; 

Adezivë për fiksimin e qerpikëve; Produkte kozmetike; Takëme kozmetike; Lapsa 

kozmetikë; Thonjë fals; Qerpikë fals; Prëgatitje për heqje të llakut; Përgatitje për zbardhim 

lëkure; Dyllra për lëkurë; Ruejtësa lëkure [shkëlquesa]; Shkëlqyesa buzësh; Buzëkuqë; 

Heqësa parafine të dyshemesë [përgatitje fërkuese]; Locionë për qëllime kozmetike; 

Përgatitje për aromatizim ajri; Xhelra për masazh të ndryshme nga ato për qëllime 

mjeksore; Sapunë të përgatitur me ilaç; Copa të ngopura me një detergjent për pastrim; 

Përgatitje për çbllokim të tubove kullues; Përgatitje për të bërë të shkëlqejnë gjethet e 

bimëve; Përgatitje për dush për higjenë personale ose qëllime erëheqje [produkte tualeti]; 

Larësa goje, jo për qëllime mjeksore; Ngjitësa për zbukurim thonjsh; Manikyr; Përgatitje 

për kujdes të thonjve; Tretësirë hidroksid natriumi; Neutralizueza për valëzim të 

vazhdueshëm; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime 

pastrimi; Përgatitje për valëzim floku; Vajra për parfumë dhe aromatizues; Parfumë; 

Aroma; Kremra për shkëlqim; Përgatitje për shkëlqim; Shkëlqyesa për proteza dhëmbësh; 

Pomadra për qëllime kozmetike; Lule të thara dhe erëza [aromatizuesa]; Përgatitje për 

pastrim në të thatë; Përgatitje lustrimi; Përgatitje për rruajtje; Sapun rroje; Gurrë rroje 

[regjësa]; Locionë për pas rroje; Përgatitje për tymosje [aromatizuesa]; Kallama temjani; 

Lëngje për pastrim xhami të përparmë automjeti; Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; 

Përgatitje për pastrim; Përgatitje për pastrim të protezave të dhëmbëve; Përgatitje për 

largim ndryshku; Përgatitje kozmetike për qëllime dobësimi; Përgatitje për bluarje; Letër 

zmerile; Makjazh; Përgatitje për makjazh; Pudër makjazhi; Letër zumpareje; Maska 

bukurie; Krem për këpucë; Shkëlqyes për këpucë; Dyll për këpucë; Sapun kundra djersës; 

Sapunë; Sapun për djersitjen e këmbës; Shampo; Përgatitje për krem plazhi; Përgatitje për 

nxirje në diell [produkte kozmetikë]; Kollë për lavanderi; Përgatitje për pastrim të letrës së 

murit; Terpentinë, për çlyrosje; Produkte kozmetike për kafshë; Shampo për kafshë 

shoqëruese; Artikuj tualeti; Kallëpë sapuni; Ujë tualeti; Shampo të thata; Agjentë për tharje 

për makinat larëse të enëve; Peceta të ngopura me locionë kozmetikë; Lëndë për larje për 
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përmirësimin e pamjes së rrobave sidomos tekstileve; Përgatitje lavanderie për njomje; 

Përgatitje lavanderie; Peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; Mbushje pambuku për 

qëllime kozmetike; Shkopinj me pambuk për qëllime kozmetike; Zbutësa pëlhurash për 

përdorim në lavanderi; Përgatitje kozmetike për qerpikë; Bojë për qerpikë-vetulla; Xhelra 

për zbardhim të dhëmbëve; Pasta dhëmbësh; Kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike   

4   Vajra dhe lyra industriale; Lubrifikantë; Kompozime për thithje pluhuri, lagështimi dhe 

lidhje; Karburante (lëndë ndjegëse për motorë me ndezje me shkëndijë) dhe lëndët për 

ndriçim; Qirinjë dhe fitilë për ndriçim; Benzinë; Dyllë blete; Lëndë djegëse e gaztë; Dru 

zjarri; Naftë; Alkol i metiluar; Lëndë djegëse; Qirinjë për pemën e Krishtlindjes; Qirinjë të 

parfumuar; Energji elektrike; Përgatitje për largimin e pluhurit; Dhjamë për ndriçim; 

Qirinjë të hollë; Lyra për lëkurë; Ruejtësa për lëkurë [vajra dhe yndyrna]; Vaj për ruajtje të 

lëkurës; Lëndë djegëse për ndriçim; Karburant mineral; Vaj motori; Drita nate [qirinjë]; 

Dredha letre për ndriçim; Lubrifikantë; Lyra për lustraxhi; Përgatitje prej vaj soje për 

trajtim jo me ngjitje të enëve të gatimit; Kompozime për mbajtje nën kontrool të pluhurit në 

sipërfaqje të pluhurosura; Karburante; Dyll për ndriçim   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgaititje higjenike për përdorim mjeksor; 

produkte dietike për qëllime mjeksore, ushqim për bebe; Shtesa ushqimore për njerëz; 

Shtesa ushqimore për kafshë; Leukoplastë, materiale për fashatim; Materiale për mbushje 

dhëmbësh, dyll dentar; Dezinfektantë; Përgatitje për asgjesim parazitësh; Këpurdhëvrasës, 

herbicide; Analgjezikë; Anestezikë; Antibiotikë; Antiseptikë; Pambuk antiseptik; Shuarës 

oreksi për qëllime mjeksore; Byzylykë për qëllime mjeksore, Ilaçe për qëllime njerëzore; 

Ilaçe për qëllime veterinare; Ilaçe për qëllime dentare; Lëndë kaustike për qëllime 

farmaceutike; Lapsa kaustikë; Larësa syri; Açetate për qëllime farmaceutike; Brekë-pelena 

për bebe; Pelena për bebe; Kripë banje për qëllime mjeksore; Përgatitje banje për qëllime 

mjeksore; Banjo (përgatitje terapeutike për -); Fibra (Dietë -); Bandazhe për fashatim; 

Mjete qetësuese; Përgatitje biologjike për qëllime mjekimi; Përgatitje biologjike për 

qëllime veterinare; Mjete pastrimi; Bonbone me ilaç; Pilula për nxirje; përgatitje kimiko-

farmaceutike; Kontraceptivë kimikë; Prëgatitje kimike për qëllime mjeksore; Përgatitje 

kimike për qëllime farmaceutike; Përgatitje kimike për qëllime veterinare; Peceta 

kirurgjikale; Implante kirurgjikalë [inde të gjallë]; Peshqirë sanitarë; Deodorantë, të 

ndryshëm nga ato për njerëz ose për kafshë; Deodorantë  për veshje dhe tekstike; 

Dezinfektantë për qëllime higjenike; Detergjentë për qëllime mjeksore; Detergjentë për 

qëllime mjeksore; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; Substanca dietike për 

përdorim mjeksor; Ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjeksor; Përgatije 

albuminoze për qëllime mjeksore; Përgatitje prej enzime për qëllime mjeksore; Përgatitje 

prej enzime për qëllime veterinare; Fermente për qëllime farmaceutike; Lyra për qëllime 

mjeksore; Lyra për qëllime veterinare; Letër për kapje insektesh; Lapsa hemostatikë; 

Adezivë për proteza dhëmbësh; Përgatitje për hemorroide; Këpurdha nga kalbëzimi i drurit 

në të thatë (Përgatitje për asgjesim -); Suva ngjitëse; Ilaçe për djersitje; Hormone për 

qëllime mjeksore; Ilaçe prej drithi; Barëra insektlarguese për qentë; Locionë për qen; 

Insekticide të lëngshëm për qen; Vaksina; Brekë, thithëse, për mospërmbajtës; Insekticide; 

Barëra insektlarguese; Lubrifikantë seksual personal; Ftohje me spërkatje për qëllime 

mjeksore; Ҫamçakëzë për qëllime mjeksore; Germicide; Kompresa; Lapsa për 

kokëdhimbje; Ҫajra barishtorë për qëllime mjeksore: Solucione për lente kontakti; 

Përgatitje për pastrim ajri; Pije mjekuese; Bimë mjekuese; Përgatitje mjeksore për rritje 

floku; Ҫajra mjeksorë; Ujë deti për banjo mjekuese; Undyra të qumështuara; Dhimbje koke 
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(Artikuj për -); Shtesa ushqimore minerale; Ujra mineralë për qëllime mjeksore; Kripëra uji 

mineral; Diegie (Përgatitje për trajtim -); Kallo (Përgatitje -); përgatitje për largimin e erës 

së keqe; Përgatitje për të ndihmuar daljen e dhëmbëve; Përgatitje dushi për qëllime 

mjeksore; Reduktim i aktivetetit seksual (Përgatitje -); Peceta higjenike për gra; Brekë 

higjenike për gra; Baltë për banjo; Baltë (Mjekuese -); Përgatitje për mbrotje nga mola; 

Letër (mbrojtëse nga mola -); Larësa goje për qëllime mjeksore; Shtesa ushqimore; Ilaçra 

qetësues për nerva; Vajra mjekues; Kularë antiparazitik për kafshë; Përgatitje 

antiparazitike; Paraziticide; Përgatitje farmaceutike; Përgatitje farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; Përgatitje sterilizuese; Pilula për tymosje; Përgatitje për tymosje për qëllime 

mjeksore; Përgatitje për pastrim lente kontakti; Ҫanta mjeksore, të mbartëshme, të 

mbushura; Pomadra për qëllime farmaceutike; Kripëra për banjo me ujë mineral; Barëra 

gjumi; Ilaçe seroterapeutikë; Peceta higjenike për gra; Pomadra për djegiet nga dielli; 

Përgatitje për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; Mbushje pambuku për ushqimin 

me gji; Cigare pa duhan për qëllime mjeksore; Tamponë; Shami të nginjura me locionë 

farmaceutikë; Përgatitje për asgjesim parazitësh; Herbicide; Barëra të lëngshëm për vaginë; 

Kuti të ndihmës së parë, të mbushura; Fashatime kirurgjikale; Pambuk thithës; Substanca 

që ndihmojnë tretjen për qëllime farmaceutike; Përgatitje veterinare; Përgatitje prej 

vitamine; Lapsa për lytha; Pambuk për mbushje për qëllime mjeksore; Pelena për kafshë 

shoqëruese; Sheqer për qëllime mjeksore   

7   Vegla makine; Lëvizësa dhe motorë (përjashtuar ato për automjete tokësore); Makina 

për shitje automatike; Motorë lëvizës të ndryshëm nga ato për automjete; Makineri për 

prodhim pijesh të gazuara; Makineri për prodhim uji mineral; Pompa për ajrim për 

akuarium; Makineri për prerje të bukës; Inkubatorë për vezë; Makineri për hekurosje; 

Aparatura pastrimi që përdorin avullin; Hapëse kanaçesh, elektrike; Dinamo; Dinamo 

biçiklete; Furça, që punojnë me energji elektrike; Thërmuesa/mulli për shtëpi, elektrikë; 

Gjeneratorë për energji elektrike; Makineri për përgatitje pije, elektromekanikë; Makineri 

për përgatitje ushqimi, elektromekanikë; Motorë, elektrikë, të ndryshëm nga ato për 

automjetë tokësorë;Pompa lyerje; Filtera [pjesë të makinave ose motorëve]; Shtypëse 

frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; Grila për perime; Pjatalarëse; Makineri larëse me 

presion të lartë; Mullinjë kafeje, të ndryshëm nga ato që vihen në punë me dorë; Sharra me 

zinxhirë; Pistoleta për ngjitje, elektrike; Makina për shpërndarje të shiritave ngjitës 

[makineri]; Makineri përzierje; Makineri për kuzhinë, elektrike; Makina shtrydhëse; 

Makineri për prodhim brumërash të ngrënshëm; Makineri përzierëse, elektrike, për qëllime 

shtëpiake; Mullinj për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga ata që vihen në punë me dorë; 

Mullinjë [makineri]; Makina qepëse; Gjeneratorë fuqie për emergjenca; Makineri për 

lustrim parketi, elektrike; Mullinj për piper të ndryshëm nga ata që vihen në punë me dorë; 

Pompa [makineri]; Pompa [pjesë makinerie, lëvizësa ose motorë]; Makineri dhe aparatura 

për pastrim, elektrike; Rrahësa, elektrikë; Tundësa; Fleta sharre [pjesë për makineri]; 

Sharra [makineri]; Mbjellësa [makineri]; Gërshërë krasitje, elektrike; Qethësa [makineri]; 

Bobina, mekanike, për tubo të përkulshëm; Makineri axhustimi; Gurë zmeril [pjesë 

makinerie];Rrahësa vezësh, elektrikë, për qëllime shtëpiake; Makina prerëse [makineri]; 

Makineri për lustrim këpucësh, elektrikë; Fshesa elektrike; Qese për fshesa elektrike; Tubo 

gome për fshesa elektrike; Pjesë shtesë për fshesa elektrike për shpërbërje parfumësh dhe 

dezinfektantësh; Makineri për përpunim ushqimi, elektrike   

8   Vegla dhe mjete dore (që vihen në punë me dorë); Takëme; Armë të ftohta; Brisqe rroje; 

Gërshërë për mjekër; Gërthapë; Kacek oxhaku [vegla dore]; Turjela; Turjela dore [vegla 
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dore]; Hekura për hekurosje; Hapëse kanaçeje, jo-elektrike; Thyrëse akulli; Sete për 

manikyr, elektrike; Takëme [thika, pirunj dhe lugë]; Kuti për brisqe rroje; Shpatulla të 

piktorit; Lima [vegla]; Pajisje lustruese për thonj, elektrike ose jo-elektrike; Mjete dore për 

bërje kaçurrela të flokut; Sekatorë; Vegla për kopsht, që vihen në punë me dorë; Thika për 

perime; Aparatura për vrasje të parazitëve të bimëve; Hekura për lustrim; Hekura për 

shkëlqim lëkure nga këpucari; Grabujë për pastrim të rërës; Masha për kaçurrela; Pajisje 

për depilim, elektrike dhe jo-elektrike; Hanxharë; Pompa dore; Grabuja [vegla dore]; 

Gërshërë për krasitje në pjesët e cepave; Shpatull kruese [vegla dore]; Vegla për birime 

[vegla dore]; Sete manikyri; Havanë për shtypje; Pajisje për të futur penin në gjilpanë; 

Lima për thonj; Lima për thonj, elektrike; Pinceta për thonj; Prerëse e thonjve, elektrike ose 

jo-elektrike; Pinca për thonj; Heqës thonjsh; Pajisje për shpim veshësh; Sete pedikyri; 

Masha; Piskatore; Prerës për pica, jo-elektrike; Qethës bari [instrumenta dore]; Teha brisku; 

Brisqe rroje, elektrikë ose jo-elektrikë; Rripa për mprehje brisku rroje; Kuti për rroje; Lima 

të ashpra [vegla dore]; Kruajtës [vegla dore]; Lopata [vegla dore]; Gërshërë; Gërshërë 

krasitje; Tranxha [mjete dore]; Mjete për mprehje tehu; Mjete për zmerilim [mjete dore]; 

Gur zmeril [vegla dore]; Gurë mprehës; Lima prej zumpareje; Mekanizma të rrumbullakët 

për gëryerje dhe pastrim; Makineri prerëse; Vegla prerëse [vegla dore]; Sende prerëse 

[vegla dore]; Ҫelësa [vegla dore]; Kaçavida; Shpatulla [vegla dore]; Shiringa për spërkatje 

insekticidesh; Spërkatës incekticidi [vegla dore]; Vula [vegla dore]; Argjendurina [thika, 

pirunj dhe lugë]; Heqësa gjembash [vegla dore]; Rripa për vegla [mbajtëse]; Ҫeliqe për 

thika; Satëra [thika]; Satëra për perime; Bigudi për qerpikë; Pinca; Masha për sheqer   

9   Aparatura dhe instrumenta shkencorë, lundrimi, fotografikë, kinematografikë, optikë, 

peshimi, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe mësimdhënies; 

Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, kyçje-shkyçje, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; Aparatura për regjistrimin, transmetimin 

ose riprodhimin e zërit dhe figurave; Mbartës magnetik të dhënash, disqe për regjistrim; 

Disqe kompakte, DVD-të dhe mjete të tjera dixhitale për regjistrim; Mekanizma për 

aparatura që punojnë me monedhë; Aparate për regjistrim të parave të thata, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash, kompjutera; Programe për kompjutera; 

Aparatura për fikje zjarri; Këmbaleca (Fotografikë -); Alarme; Alkolmetra; Makina me 

sekretari; Aparatura për regjistrim në distancë; Aparatura për frymëmarrje, përjashtuar ato 

për frymëmarrje artificiale; Maska për frymëmarrje, të ndryshme nga ato për frymëmarrje 

artificiale; Respiratorë për filtrim ajri; Bateri elektrike; Fotometra; Skedarë të 

shkarkueshëm me figura; Aparatura për fototelegrafi; Telefona me video; Diafragma 

[fotografi]; Syze kundra shkëlqimit verbues; Streha kundra shkëlqimit verbues; Blice 

[fotografi]; Llampa fleshi fotografike; Peshore e letrave; Syze [optike]; Kuti për syze; 

Skeletë për gjyslykë; Lente për monokla; Pajisje dixhitale me disqe kompakt për regjistrim 

dhe dëgjim zëri; Koduesa magnetikë; CD rom-e; Disqe (kompakte -) [audio-video]; 

Programe për kompjutera [programe], të regjistruar; Programe kompjuterikë, të regjistruar; 

Programe për operim kumpjuteri, të regjistruar; Pajisje periferike të përshtatura për 

përdorim me kompjutera; Programe (kompjuteri -) [programe të shkarkueshëm]; Programe 

kompjuterikë për lojra; Tastiera për lojra; Aparatura për përpunim të dhënash; Diapozitivë 

[fotografi]; Aparatura për projektim me diapozitivë; Instalime, elektrike, për mbrojtje 

kundra vjedhjes; Aparatura alarmi kundra vjedhjes; Kuadro për foto dixhitale; Makineri që 

diktojnë; Rregullatorë [reostatë] (drite -), elektrikë; Disketa; Periferikë për kompjutera ku 

futet disku; Dozimetra; Printera për kompjutera; Aparatura për matje presioni; Lampa 
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(dhomë e errët -) [fotografi]; Dhoma të errrëta [fotografi]; Pajisje për regjistrim dhe dëgjim 

me DVD; Ҫorape, të ngrohura në mënyrë elektrike; Drynj, elektrikë; Kabllo elektrikë; 

Valvula termionike; Tabela elektronike paraqitje; Publikime elektronike, të shkarkueshme; 

Ditarë elektronikë; Gardhe të elektrifikuar; Aparatura marrëse audio dhe video; Aparatura 

që masin distancën; Ergometra; Zbulues të monedhave false; Makineri faksi; Televizorë; 

Telefonë; Alarme për zjarr; Veshje rezistente për zjarr; Film i ekspozuar; Aparatura 

kinematografike; Aparate për prerje filmi; Filtera për maska për frymëmarrje; Filter për 

kamera fotografike; Aparatura fotografike; Aparatura për fotokopje; Takëme për telefonë 

që nuk mbahen në dorë; Sete radiotelefonie; Instrumenta për testim gazi; Makineri për 

tërheqje parash (të automatizuara -) [ATM]; Gramafonë me monedhë, melodikë; Makineri 

për numërim dhe klasifikim parash; Peshore; Aparatura të Sistemit të Pozicionimit Global 

[GPS]; Gjysmë përçuesa; Lartësimatësa; Bilbil për qenj; Lagështimatësa; Karta 

identifikimi, magnetike; Ndërfaqësa për kompjutera; Tubo të energjisë elektrike; Bashkuesa 

për tela [elektriciteti]; Karta inteligjente [karta me qark të intergruar]; Pajisje për regjistrim 

dhe dëgjim zëri me kasetë; Lastra (Mbartësa për errësirë -) [fotografi]; Filma 

kinematografikë, të ekspozuar; Lexues optik karakteresh; Pajisje fundore [elektriciteti]; Zile 

[pajisje alarmi]; Tone zileje të shkarkueshëm për telefona celularë; Monokla; Kabllo 

koaksial; Karta magnetike të koduara; Kolektorë, elektrikë; Kompaste [intrumenta matëse]; 

Lente kontakti; Kuti për lente kontakti; Kufje që mbështeten në kokë; Ngarkuesa për bateri; 

Kompjutera; Kuti për transport kompjuteri; Lazera, jo për qëllime mjeksore; Altoparlantë; 

Pajisje për montim të altorpalantit; Tubo [elektriciteti]; Lexuesa [pajisje për përpunim të 

dhënash]; Dioda për emetim drite [LED]; Tabela, ndriçuese; Treguesa elektronikë që 

emetojnë dritë; Vizore [instrumenta matës]; Aparatura për analizën e ajrit; Xhama 

zmadhues [optikte]; Shirita magnetikë; Njësi shiritash magnetikë për kompjutera; Mbartës 

magnetikë të dhënash; Mi [pajisje periferike kompjuterike]; Tapetë miu; Megafonë; 

Instrumenta matës; Pajisje matëse, elektrike; Instrumenta matje; Lugë për matje; Vizore 

[instrumenta matës]; Mikrofonë; Mikroproçesorë; Mikroskopë; Telefona celularë; 

Modemë; Monitorë [pajisje kompjuterike]; Monitorë [programe kompjuterike]; Filma 

kinematografikë (aparatura për montim -); Mbrojtëse dhëmbësh; Skedarë muzike të 

shkarkueshëm; Aparatura për analizim të ushqimit; Kapëse hunde për zhytësa dhe notarë; 

Automjete (Aparatura për navigim -) [kompjutera në bord]; Instrumenta lundrimi; 

Kompjuter i vogël; Shtupë për veshët për zhytësa; Mallra për syzabërës; Aparatura dhe 

instrumenta optikë; Mbartës optik të dhënash; Fibra optikë; Disqe optikë; Pajisje radio për 

shkëmbim mesazhesh numerikë; Mjekësi (Aparatura dhe instrumenta për -); Aparatura 

regjistruese; Printera për grafika; Projektorë; Ekranë projektimi; Radarë; Radio; Radio për 

makinë; Kuadro për diapozitivë; Aparatura qendërzimi për diapozitivë; Detektorë duhani; 

Makina llogaritëse; Vizore me rrëshqitës; Disqe me pasqyrim për veshje, për parandalim të 

aksidentëve të trafikut. Helmeta për kalërim; Rrjeta mbrojtëse; Pëlhura të gomuara 

mbrojtëse; Rripa sigurimi; Aparatura dhe pajisje për shpëtim të jetës; Jelek mbrojtës; Orë 

me rërë; Aparatura për shkëlqim për printime fotografike; Skanera [pajisje për përpunim të 

dhënash]; Disqe për regjistrim; Ҫelësa, elektrikë; Pajisje të shpërndarjes [elektrike]; Panelë 

shpërndarje [të energjisë elektrike]; Tabela mekanike; Ekranë [fotografik]; Mbrojtëse për 

kokë; Helmeta mbrojtëse për sporte; Maska mbrojtëse; Sete për transmetim 

[telekomunikacioni]; Etiketa elektronike për mallra; Panelë sinjalizimi, të ndritshëm ose 

mekanikë; Syze dielli; Pajisje kompjuterike kujtese; Ҫanta kryesisht të bëra për aparatura 

dhe instrumenta fotografikë; Pasqyra [optike]; Syze për sporte; Tubo për të folur; Sisteme 
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për mbrojtje kundra zjarrit; Bobina [fotografi]; Mbajtëse për aparate fotografike; Mbajtëse 

për aparate fotografike; Ora (Kohë -) [pajisje për regjistrim kohe]; Spina, priza dhe 

kontakte të tjerë [lidhje elektrike]; Mbulesa për priza elektrike; Lexuesa të bar kodit; 

Sirena; Tahometra; Makina llogaritëse xhepi; Pajisje përkthyese elektronike xhepi; 

Teleskopë; Aparatura për tregim të temperaturës; Tabela për tregim të temperaturës, jo për 

qëllime mjeksore; Termometra, jo për qëllime mjeksore; Shirita për regjistrim zëri; 

Aparatura për regjistrim zëri; Pajisje për regjistrim dhe riprodhim të zërit dhe figurës; 

Mbartësa të regjistrimit të zërit; Amplifikatorë; Aparatura për riprodhim të zërit; Pajisje të 

mbartëshme për riprodhim zëri dhe figure; Stereo personale; Pajisje të vogla për regjistrim 

dhe riprodhim zëri që përdoren gjatë ecjes; Aparatura për tharje për printime fotografike; 

Varëse për tharje [fotografi]; Filtera për rreze ultravjollcë, për fotografi; Veshje për 

mbrojtje kundra aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; Doreza për mbrojtje kundra 

aksidenteve; Rrjeta për mbrojtje kundra aksidenteve; Pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal kundra aksidenteve; Aparatura për mësimdhënie; Aparatura audiovizuale për 

mësimdhënie; Pajisje periferike kompjuterike ku futet USB; Aparatura zmadhimi 

[fotografi]; Shkrepësa (Mbyllës -) [fotografi]; Kaseta video; Ekrane për videe; 

Videokamera; Kaseta video; Videoregjistruesa; Kaseta me videolojra; Aparatura për 

balancim; Aparatura dhe instrumenta për peshim; Instrumenta matje peshe; Trekëndësh që 

paralajmëron avari të automjetit; Govata për larje [fotograi]; Nivelë me flluska ajri; 

Erëmatësa; Ҫorape ere për tregimin e drejtimit të erës; Filma vizatimor; Aparatura për 

regjistim të kohës; Orë, automatike; Busulla [instrument matës]; Bateri për ndriçim   

10   Instrumenta dhe aparatura kirurgjikale, mjeksore, dentare dhe veterinare; Gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; Artikuj ortopedikë; Materiale për qepje plage; Pajisje shpërndarëse 

aerosoli për qëllime mjeksore; Ҫanta të përshtatura për përdorim për kirurgë dhe doktorë; 

Kuti për të vënë barnat; Unaza për kruerje për dhëmbë për bebe; Aparatura për analiza 

gjaku; Pulsmatësa; Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë; Implante kirurgjikalë [materiale 

artificialë]; Takëme kirurgjikalë; Gjilpëra për qepje plage; Sfungjerë (kirurgjikalë -); 

Pasqyra kirurgjikale; Defibrilatorë; Aparatura diagnostikuese mjeksore për qëllime 

mjeksore; Aparatura dialize; Qese akulli për qëllime mjeksore; Bandazhe, elastike; 

Instrumenta elektrik akupunture; Mbrojtëse gishti për qëllime mjeksore; Thitha për shishe 

për ushqyerje; Pajisje për mbrojtje nga zhurmat; Zgavra të trupit (Mjete për larje -); 

Bandazhe leukoplasti për qëllime ortopedike; Breza për qëllime mjeksore; Rripa për 

qëllime ortopedike; Proteza për flok; Doreza për qëllime mjeksore; Uturakë [enë]; Batanije, 

elektrike, për qëllime mjeksore; Shtroje (Sistem ngrohje -), elektrik, për qëllime mjeksore; 

Mjete ndihmëse për ngrohje; Korse për qëllime mjeksore; Shiringa injeksioni; Inhalatorë; 

Injektorë për qëllime mjeksore; Qese për dush; Jastëkë për qëllime mjeksore; Ҫorape për 

variçe; Paterica; Lampa për qëllime mjeksore; Lazera për qëllime mjeksore; Jastëkë ajri për 

fjetje për qëllime mjeksore; Jastëkë ajri për qëllime mjeksore; Dyshekë ajri, për qëllime 

mjeksore; Maska për përdorim për personel mjeksor; Aparatura masazhi; Aparatura 

masazhi estetik; Doreza për masazh; Aparatura dhe instrumenta mjeksorë; Aparatura për 

ushtrime fizike, për qëllime mjeksore; Lugë për adiminstrim të ilaçeve; Pompa gjoksi; 

Kontraceptivë jo-kimikë; Kruarse veshi; Shtupa (Veshi -) [pajisje për mbrojtje të veshit]; 

Artikuj ortopedikë; Mbështetëse harku për këpucë; Bandazhe për nyje, anatomike; 

Bandazhe për gju ortopedik; Këpuc ortopedike; Tabanë ortopedikë; Kondomë; Matësa 

pulsi; Pompa për qëllime mjeksore; Mbajtëse për shishe ushqimi; Rubineta për shishe 

ushqimi; Gërshërë për kirurgji; Jaki për kirurgji; Fasha [bandazhe për mbështetje]; 
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Biberonë për bebe; Bisturi; Sonda për qëllime mjeksore; Enë kryesisht bërë për mbetje 

mjeksore; Ҫorape elastikë për qëllime kirurgjikale; Paketa termike për qëllime të ndihmës 

së parë; Termometra për qëllime mjeksore; Llampa me rreze ultravjollcë për qëllime 

mjeksore; Breza amësie; Shtresa për mospërmbajtje; Breza hipogastrik; Aparatura dhe 

instrumenta urologjikë; Pajisje sprucuese për qëllime mjeksore; Aparatura dhe instrumenta 

për veterinari; Aparatura vibromasazhi; Kompresa (Termo-elektrike -) [kirurgji]; Pasqyra 

për dentistë; Kruarse gjuhe   

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime higjenike; Lavamanë; Pajisje nxjerëse të avujve të gatimit; 

Ndriçuesa; Ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqimit; Aparatura dhe instalime ndriçimi; 

Aparatura ndriçimi për automjete; Aparatura ndriçimi me dioda për emetim drite [LED]; 

Llampa; Ngrohëse krevati; Prozhektorë; Aparatura për nxirje [shtretër për rreze dielli]; 

Makineri për bërje buke; Drita elektrike për pemët e Krishtlindjes; Autoklava [enë elektrike 

me presion]; Spote për tavan; Aparatura dezinfektimi; Aparatura shpërndarëse dezinfektimi 

për banjo; Aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim personal; Makina dhe 

aparatura akulli; Kuti për akull; Freskore elektrike për përdorim personal; Ҫajnikë, 

elektrikë; Fishekzjarre; Priza për drita elektrike; Aparatura të thella për skuqje, elektrike; 

Dollapë ngrirës; Aparatura për ftohje pijesh; Poça ndriçimi, elektrike; Poça për ndriçim; 

Aparatura për pjekje; Hell për pjekje; Tharëse floku; Batanije elektrike, jo për qëllime 

mjeksore; Aparatura për ngrohje, elektrike; Furra me ajër të nxehtë; Aparatura për ngrohje; 

Aparatura jonizimi për trajtim të ajrit ose ujit; Pajisje elektrike për të bërë kos; Filtera 

kafeje, elektrikë; Makina për kafe, elektrike; Instalime për kondicionim ajri; Aparatura dhe 

instalime për gatim; Enë gatimi, elektrike; Soba elektrike [furra]; Pajisje dhe instalime 

ftohëse; Enë ftohëse; Dollap ftohës; Llampa elektrike; Poça llampe vajguri; Abazhura; 

Fener Kinezë; Tubo luminishent për ndriçim; Aparatura për heqjen e erës së keqe të ajrit; 

Filtera për kondicionim ajri; Apratura dhe makineri për pastrim ajri; Instalime dhe 

aparatura për ventilim [kondicionim ajri]; Furra me mikrovalë [aparatura gatimi]; Rubineta 

për tubo uji; Ҫyça rubineti kundra spërkatjes; Reflektorë llampe; Aparatura dhe instalime 

higjenike; Tenxhere gatimi me presion, elektrike; Soba; Elektrikë xhepi; Ngrohësa xhepi; 

Nevojtore; Filtera për ujë të pishëm; Forma për vafer, elektrike; Shishe për ujë të nxehtë; 

Furnela elektrike; Makineri për tharje rrobash, elektrike; Aparatura dhe instalime për zbutje 

të ujit; Aparatura për filtrim uji; Aparatura për marrje të ujit; Drita për biçikletë   

12   Automjete; Aparatura për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Mbulesa automjetesh [të 

formëzuara]; Dhomë e rimorkiuar [automjete]; Aparatura, makineri dhe pajisje aeronautike; 

Mbulesë shale për biçikleta ose motorçikleta; Pajisje kundra shkëlqimit verbues për 

automjete; Pajisje kundra vjedhjes për automjete; Alarme kundra vjedhjes për automjete; 

Triçikla; Karroca dore për psonisje; Automjete elektrikë; Motora, elektrikë, automjete 

tokësorë; Biçikleta; Zile për biçikleta; Zinxhirë për biçikleta; Kosha të përshtatur për 

biçikleta; Mbrojtëse si veshje për biçikleta me motor, biçikleta; Pompa biçiklete; Sinjale 

kthese për biçikleta; Automjete për lëvizje në tokë, ajër, ujë ose hekurudhë; Goma për rrota 

për automjete [goma]; Ndenjëse për automjete; Takëme për ndreqje të komardareve; Rrjeta 

për bagazhe për automjete; Shporta të përshtatura për biçikleta; Mbartës bagazhi për 

automjete; Bori për automjete; Karroca fëmijësh; Strehë për karrige me rrota; Pompa ajri 

[pajisje shtesë për automjete]; Mbulesa për karrige me rrota; Motoskutera [automjete]; 

Karrocë invalidësh; Pasqyra për automjete; Shala për biçikleta me motor, biçikleta ose 

motorçikleta; Torba të përshtatutra për biçikleta; Fshirëse xhami të përparmë automjeti; 
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Komardare për goma pneumatike [goma]; Goma pa komardare [goma] për biçikleta me 

motor, biçikleta; Karrocë e vogël që mbart tub të mbështjellë; Slitë [automjete]; Baltapritës; 

Zinxhirë kundra rrëshqitjes; Saja me motor; Mbulesa ndenjësesh për automjete; karroca 

dore; Baltëpritëse për biçikleta; Pulla ngjitëse prej gome për ndreqje komardare; Takëm 

sigurimi për ndenjëset e automjetit; Rripa sigurimi për ndenjëset e automjetit; Ndenjëse të 

sigurta për fëmijë, për automjete; Pritëse të dritës së diellit të përshtatura për automjete; 

Valvula për goma automjeti [goma   

14   Metale të çmuar dhe aliazhe të tyre; Stoli të çmuara; Zbukurime [stoli të çmuara]; 

Gurrë të çmuar; Instrumenta kohëmatje dhe kronometrikë; Hajmali [stoli të çmuara]; 

Karfica [stoli të çmuara]; Byzylykë [stoli të çmuara]; Orë dore; Stoli të çmuara prej qelibari 

të verdhë; Karfica zbukurimi [stoli të çmuara]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse për në qafë 

[stoli të çmuara]; Zbukurime për kapele prej metali të çmuar; Zinxhirë [stoli të çmuara]; 

Kapëse për kravatë; Karficë për kravatë; Butona manshete; Medalionë [stoli të çmuara]; 

Monedha; Vathë; Rruaza për të bërë stoli të çmuara; Perla [stoli të çmuara]; Unaza [stoli të 

çmuara]; Varëse çelsash  [stringla ose medalojnë]; Kuti për stoli të çmuara [kuti]; Karfica 

zbukurimi; Kronometra; Stoli me gurë të çmuar artificial; Ora; Rripa ore; Kuti për orë dhe 

bërje ore; Kuti për orë muri dhe tavoline; Kuti orë dore; Kuti për ora dore [dhuratë]; 

Zinxhirë ore; Ora me alarm; Instrumenta kronometrikë   

16   Letër, kartonë dhe artikuj shkrimi; Materiale të shtypura; Material për libërlidhje; 

Fotografi; Artikuj shkrimi; Ngjitësa për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; Materiale për 

artistë; Furça për pikturë; Makina shkrimi dhe pajisje zyre (me përjashtim të mobiljeve); 

Materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (me përjashtim të aparaturave); Materiale plastikë 

për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Qese mbeturinash prej letre ose 

plastike; Piceta letre për largim makjazhi; Dosje dokumentash [artikuj shkrimi]; Albumë; 

Plastifikues dokumentash për përdorim në zyrë; Atllase; Thuma [artikuj shkrimi]; Kapëse 

kartmonedhash; Shtroje për shishe birre; Piktura; Vizatime [piktura], të futura ose jo- të 

futura në kornizë; Lapsa; Shtroje [artikuj shkrimi]; Pulla postare; Letër shkrimi; Pamfletë; 

Libra; Mbajtëse librash; Pajisje zyre, me përjashtim të mobiljeve; Kapëse për zyrë; 

Mbajtëse dokumentash [artikuj shkrimi]; Bileta; Etiketa, jo prej tekstili; Flamuj prej letre; 

Kuti boje [artikuj për përdorim në shkollë]; Mbështjellëse shishje prej kartoni ose letre; 

Korrektorë të lëngshëm [pajisje zyre]; Fletushka reklame; Cipa të holla plastike për 

mbështjellje; Formularë, të shtypur; Fotografi [të shtypura]; Foto me cinkografi; Makina 

afrankimi për përdorim zyre; Globe tokësorë; Karta përshëndetje; Fasho elastike për zyra; 

Manuale; Makina kapëse [pajisje zyre]; Zarfe [pajisje shkrimi]; Filter kafeje prej letre; 

Kalendarë; Karta; Katalogë; Shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

Aparatura për vënie fotografish; Ngjitësa për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; Fasho 

ngjitëse për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; Makina shpërndarëse të shiritave ngjitës 

[pajisje zyre]; Qese për gatim në mikrovalë; Letër kompjativ [artikuj zyre]; Grykashkë 

letre; Shënuesa për libra; Pajisje biruese për zyrë; Paketa plastike me fluska për mbështjelle 

ose paketim; Kanavacë për pikturim; Furça për pikturë; Lapsa shënjues [pajisje shkrimi]; 

Bllok shënimesh; Dosje [pajisje zyre]; Peshqirë fytyre prej letre; Peshqirë prej letre; 

Mbulesa prej letre për vazo me lule; Fjongo letre; Peceta tavoline prej letre; Shami letre; 

Qese konike prej letre; Letër pergamene; Postera; Shtroje prej letre; Kartolina; Prospekte; 

Fshirëse prej gome; Pineskë; Kuti prej kartoni ose letre; Instrumente shkrimi; Libra për 

shkrim ose për vizatim; Makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; Materiale shkrimi; Kuti 

shkrimi [sete]; Bllok shënimesh; Publikime të shtypura; Mbajtëse fotografie; Vula dylli; 
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Bojë; Mbulesa tavoline prej letre; Shtroje tavoline prej letre; Letër higjenike; Shtroje në 

tavolinë prej letre; Qese [zarfe, xhepa] prej letre ose plastike, për amballazhim; Artikuj prej 

kartoni; Materiale për vizatim; Blloqe për vizatim; Mjete për vizatim; Shtypje grafike; 

Periodikë; Gazeta   

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure, Lëkura, gëzofë kafshe; Sëndukë dhe çanta për 

udhëtim; Ҫadra dhe çadra dielli; Shkopinj për ecje; Kamzhikë, pajime dhe takëme kuajsh; 

Valixhe diploamtike; Hobe dhe qese për mbartje fëmijësh; Ҫanta plazhi; Veshje për kafshë 

shoqëruese; Portofolë xhepi; Ҫanta prej rrjete për psonisje; Ҫanta për psonisje; Kuleta; 

Qafore për kafshë; Ҫanta udhëtimi; Ҫanta dore; Hobe për mbartje fëmijësh; Ҫanta për 

veshje për udhëtim; Kuti tualeti, jo të pajisura; Lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë e 

përpunuar; Gojëza; Sëndukë udhëtimi; Sëndukë [bagazhe]; Sete për udhëtim [materiale 

lëkure]; Ҫanta udhëtimi; Ҫanta shpine; Kuti çelësash; Ҫanta shkolle; Ҫanta sporti; Bastunë; 

Ҫanta; Ҫanta me rrota për psonisje   

20   Mobilje, pasqyra, korniza për pikturë; Tabela ekspozimi; Dollapë ilaçesh; Shtresa, 

përjashtuar çarçafët; Vaska, jo prej metali; Zbukurimie prej plastike për produkte 

ushqimore; Kova prej druri ose plastike; Drynj, jo prej metali, për automjete; Fuçi, jo prej 

metali; Statujëza prej druri, dylli, allçe ose plastike; Kapakë shisheje, jo prej metali; Rafte 

për shishe; Tapa shisheje; Mbyllëse shisheje, jo prej metali; Varëse palltosh, jo prej metali; 

Varëse perdesh; Rrotulluesa për perde; Pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra tualeti]; 

Makineri për shpërndarje peshqirësh, të fiksuara, jo prej metali; Numra për në derë, jo prej 

metali, jo të shndërritshëm; Mbulesa për veshje [ruajtje]; Pllakëza me emra në derë, jo prej 

metali; Grila të brendshme për dritare prej tekstili; Streha dritaresh të brendshme [mobilje]; 

Grila të brendshme me listela; Kapëse për kabull, jo prej metali; Bordura prej plastike për 

mobilje; Kova, jo prej metali; Pllakëza me emra në derë, jo prej metali; Karrige të larta për 

bebe; Karroca për të ecur bebet; Jastëkë; Jastëkë për kafshë shoqëruese; Varëse palltoje; 

Varëse rrobash, jo prej metali; Manekin; Portmanto; Doreza dere, jo prej metali; Kosha, jo 

prej metali; Artikuj shportarie; Tapa; Masivë druri të veshur me tapiceri për të përdorur 

putrat macja; Kosha për bebe; Dyshek me ajër, jo për qëllime mjeksore; Dyshekë; Shtroje 

për kosha për foshnje; Bishta thike, jo prej metali; Pajisje për mobilje, jo prej metali; 

Rrotëza për mobilje, jo prej metali; Mobilje [zbukurim]; Byzylyk për identifikim, jo prej 

metali, për spitale; Kuti për shturë për kafshë shtëpiake; Grila prej letre; Ndarëse [mobilje]; 

Perde me rruza për zbukurim; Pankarta prej druri ose plastike; Ornamente për korniza 

pikture; Tabela prej druri ose plastike; Mbajtëse çadrash; Torba për fjetje për kamping; 

Bobina, jo prej metali, jo mekanike, për tubo fleksibël gome; Drynj, të ndryshëm nga ato 

elektrikë, jo prej metali; Vend për varje të çelësave; Kapakë me vidhosje, jo prej metali për 

shishe; Strehë për veshje [garderobë]; Tabaka, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike; 

Tapa, jo prej metali; Unaza perdeje; Rrotulla prej plastike për grila; Shina për perde; Shufra 

për perde; Platforma për të ndërruar teshat e bebeve; Shtroje për ndërrim të teshave të 

bebeve; Krevat fëmijësh; Zilka që lëvizin me erë [zbukurim]; Rafte magazine; Mbajtëse për 

ekspozim gazete; Vjega tendash, jo prej metali.    

21   Pajisje dhe enë shtëpiake ose kuzhine; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça (me përjashtim të 

atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për qëllime pastrimi; Lesh çeliku; 

Qelqe të papërpunuar ose gjysëm  të përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); 

Artikuj prej qelqi, porcelani dhe argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa 

akuarioumi; Kosha plehrash; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri, jo-

elektrike; Makineri shpërndarëse aerosoli, jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo 
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të fëmijë, të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit, jo-elektrike; Kupa; Pajisje 

për ujitje; Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të 

luleve dhe bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; 

Tiganë; Mbajtëse buke; kanistra buke, shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; 

Furça tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta, jo të ngrohura në mënyrë elektrike; 

Mbyllëse për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; 

Kupa për vezë; Kova; Poçe qelqi  [damixhanë]; Furça elektrike, përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje, jo-elektrike; Shtrypëse frutash, jo-

elektrike, për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Doreza për kopshtari; Enë 

për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa qelqi; Skara [pajisje gatimi]; 

Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; Mbajtëse picetash; Pajisje për 

qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për kruajtje të lëkurës; 

Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka për insekte; Enë të izoluara me 

nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për perime; Enë të izoluara 

termikisht për ushqim; Filtra për kafe, jo-elektrikë; Ҫajnik për kafe, jo-elektrikë; Mulli 

kafeje, që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra me dhëmbë të mëdha për flok; 

Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; Rrath për qirinj; Tezga për 

veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi, jo-elektrike; Kosha për përdorim shtëpiak; Turjela 

tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; Pajisje kuzhine; Sete 

tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi, që përmbajnë lëngje për shkëmbim 

nxehtësie, për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; Mbajtëse qirinjsh; 

Tundësa; Përzierësa, jo-elektrikë, për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për mobilje; 

Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake, që vihen në punë me dorë; Aparatura 

uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona, që vihen 

në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve prej letre; 

Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim me dyll, 

jo-elektrike; Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për piknik të 

pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe makineri për 

lustrim, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; Doreza për lustrim; Lëkurë që lustron; 

Materiale lustrimi për të bërë të shkëlqejnë, përjashtuar përgatitjet, letrën dhe gurët; Kuti 

për të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim, që vihen 

në punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante 

ujitje; Furça rroje; Mbajtëse për furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende [pajisje 

shtëpiake]; Rrahësa, jo-elekrikë; Lugë për përzierje [pajisje guzhine]; Trazues për koktej; 

Shpërndarësa kripe; Shpatulla [pajisje kuzhine]; Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; 

Rrahëse vezësh, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; 

Autokllava [enë gatimi me presion], jo-elektrike; Lugë për tiganisje, për përdorim në 

kuzhinë; Lugë për të veshur këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll, jo-

elektrike, për këpucë; Hekur i këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp [pajisje zgjatuese]; 

Pjata; Sfungjerë për qëllime shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; 

Sita [pajisje shtëpiake]; Rrathë për peshqirë; Kullesa [pajisje shtëpiake]; Kumbarà; Qese të 

zbukuruara të pastiçierit [qese për pasta]; Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; 

Shufra dhe unaza për të var peshqirët; Coha për heqje pluhuri [lecka]; Fshirëse pluhurash 

prej puplash; Hekur i këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp [pajisje zgjatuese]; Govata 
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ushqimi për kafshë shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë, të 

ndryshme nga thika, pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti, që 

nuk janë makineri; Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; 

Kuti ftohje jo-elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; 

Kallama për të pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes, të formëzuara; 

Vazo; Govata për larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; 

Forma vaferi, jo-elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse 

rrobash, për tharje; Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh 

elektrike; Pe për qëllime dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; 

Përzierës kuzhine, jo-elektrikë   

22   Litare, spango, rrjeta, tenda, streha, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); Materiale mbushës dhe stofra të leshta (përjashtuar ato prej 

kauçuku dhe plastike); Materiale fibrozë tekstili të papërpunuar; Litarë për rimorkim 

makine; Kordonë për varje pikture; Fasho për mbështjellje ose lidhje, jo prej metali; Fill për 

lidhje, jo prej metali, për qëllime bujqësore; Spango; Spango për amballazhim; Pupël 

[pendë]; Mbulesa makine, jo të pajisura; Shtretër të varur; Ashkëla druri; Fije druri; Shirita 

për grila Veneciane; Rripa, jo prej metali, për manovrim ngarkese; Tenda prej materialesh 

sintetikë; Tenda prej tekstili; Rrjeta; Pëlhura të gomuara; Litarë; Fletë litari; Rrjeta për 

kamuflazh; Thasë [çanta] prej tekstili, për amballazhim; Litarë për amballazhim; Ҫanta për 

artikuj të trikotuar të larë; Tenda   

24   Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera. Mbulesa krevati; 

Mbulesa tavoline; Peceta, prej pëlhure, për largim makjazhi; Tesha të përdorur në banjë, 

përjashtuar ndërresave; Mbulesa krevati; Mbulesa krevati prej letre; Shtroje krevati; Perde 

dushi prej tekstili ose plastike; Flamuj [jo prej letre]; Materiale për filtrim prej tekstili; 

Perde prej tekstili ose plastike; Mbajtëse perdeje prej materiali tekstili; Shtroje për qëllime 

shtëpiake; Rrjeta mushkonjash; Shtroje tavoline për një takëm të vetëm, jo prej letre; Lecka 

për xham [peshqirë]; Velencë për udhëtim [mantel për mbështjellje]; Thasë për të fjetur 

[pëlhura për çarçafë]; Jorganë; Materiale tekstili; Peshqirë për fytyrë prej tekstili; Peshqirë 

prej tekstili; Shami prej tekstili; Peceta buke prej tekstili; Mbulesa tavoline, jo prej letre; 

Shtroje për tavolinë, jo prej letre; Pëlhura; Ҫarçafë [tekstili].    

25   Veshje, veshje për këmbë, veshje për kokë; Taka; Brekë për bebe [veshje]; Pajë fëmije 

të porsalindur [veshje]; Kostume noti; Brekë të gjata meshkujsh për t’u larë; Rroba banjo; 

Kapuça për banjo; Sandale për banjo; Pantofla për banjo; Shami koke ose qafe [shallra]; 

Streha kaskete [veshje koke]; Veshje të brendshme një-pjesëshe për gra [ndërresa]; 

Gjimbajtëse; Fustane; Kapuçë për dush; Tabanë të brendshëm; Kostume maskarade; 

dorashka me veçim vetëm të gishtit të madh; Këllëfë gëzofi për mbajtje ngrohtë të 

këmbëve, jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Rripa [veshje]; Doreza [veshje]; Aski; 

Kapele; Kësula; Kapuçë [veshje]; Xhepa për veshje; Korse [të brendshme]; Kravata; 

Grykashka, jo prej letre; Korse; Kapele [veshje për kokë]; Veshore [veshje]; Kapele letre 

[veshje]; Pizhama; Veshje për çiklistë; Veshje kundra ujit; Mbrojtëse jake; Maskë për 

gjum; Taban për këpucë-sandale; Përparëse [veshje]; Mbrojtëse veshje nga djersa; Mbathje; 

Ҫorape; Aski për çorape grash; Llastik çorapesh; Ҫorape grash; Ҫorape për thithje djerse; 

Pjesë thembre për çorape grash; Aski për çorape grash; Geta; Brekë   

26   Dantella dhe qëndisma, fjongo dhe kordonë; Kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me 

kokë dhe grepe; Lule artificiale; Distinktivë të rinj zbukurues [sumbulla]; Fjongo elastike; 

Kordonë për veshje; Karfica zbukurimi [pajisje shtesë për veshje]; Bandazh ngjitës me 
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nxehje për zbukurim të artikujve prej tekstili [kinkaleri]; Mbërthecka me kërcitje; Rruaza të 

rreme; Shirita për pjesët e sipërme të perdes; Gishtëza për qepje; Bandazh ngjitës me 

nxehje për ndreqje të artikujve të tekstilit; Tokëz rripi; Shirita për flok; Kapele me ngjyra 

për flokë; Kapëse floku [rrëshqitëse]; Karfica për flok; Rrjeta për flok; Rrathë për kokë; 

Zbukurime për flok; Karfica të floksëve [rrëshqitës në flok]; Zgjatuesa floku; Flokë 

bishtalec; Gremça [kinkaleri]; Gjilpëra mbërthese; Kapëse pantollonash për çiklistë; 

Ngjitëse për mbërthim; Sumbulla; Lule artificiale; Fruta artificialë; Bimë artificiale; 

Kinkaleri, përjashtuar penit; Kapistra për komandim të fëmijës; Bigudi, ndryshe nga mjetet 

e dorës; Bigudi prej letre; Flok njeriu; Kuti për gjilpëra; Jastëkë për gjilpëra; Kuti 

rrobaqepsi; Karfica për bërje kaçurrel flokun; Flokë fals; Zinxhirë; Lidhësa këpuce; Vata 

për veshje; Jastëkë për gjilpëra me kokë; Karfica, të ndryshme nga stolitë e çmuara; 

Kallëpe për arnim çorapesh grash; Paruke të vogla; Gërsheta; Lidhëse monogram për vënie 

shenjash çarçafësh   

28   Lojra dhe lodra; Artikuj gjimnastikorë dhe sportivë që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Zbukurime për pemët e Krishtlindjes; Fille për gjueti peshku; Kallama për peshkim; 

Raketake [lodra]; Lojra me ndërtime; Blloqe ndërtimi [lodra]; Doreza boksi; Lojra me kuti 

të shënuar; Mbajtëse peme të Krishtlindjes; Fill për raketa tenisi; Balona; Këpucë patinazhi 

me patina të ngjitura; Vegla për ushtrime [susta]; Biçikleta të palëvizëshme për ushtrim; 

Modele automjeti të zvogluar; Maska lodër; Automjete lodër të kontrolluar me valë radio; 

Makina zbavitje, automatike dhe që punojnë me monedhë; Makina lojrash për kumar; 

Makineri për ushtrime fizike; Lojra që luhen në dhomat e pritjes; Doreza golfi; Shkopij 

golfi; Ҫanta golfi, me ose pa rrota; Vegla për gjimnastikë; Doreza për lojra; Shtanga; Fisha 

për kumar; Imitacione monedhe [disqe] për lojra; Letra loje; Mbajtëse qirinjsh për pemët e 

Krishtlindjeve; Rrjeta si kosh për peshkatarë; Pajime të alpinistit; Kërcaska [fishekzjarrë 

lodër]; Konfeti; Frujeta [lodra]; Balona loje; Marioneta; Struktura të lëvizëshme [lodra]; 

Kukulla fëmij [lodra]; Rrjeta për sporte; Kapele letre për mbrëmje; Lodra të mbushura; 

Lodra prej pelushi; Thasë për grushtim; Kukulla; Shtretër për kukulla; Shishe ushqimi për 

kukulla; Shtëpi për kukulla; Veshje për kukulla; Dhoma për kukulla; Lojë me bashkim 

pjesësh figure; Lojra me rrathë; Rrëshqitëse [lodra]; Patina teke [lodra]; Patina me rrota në 

vijë të drejtë; Letra gërvishëse për të luajtura lojra llotarie; Rrjeta për raketa; Lojra shahu; 

Kuaj druri lëkundës; Gjëra të reja për mbrëmje, vallzime [dhurata për mbrëmje, dhurata]; 

Patina për akull; Rrjeta për kapje fluturash; Borë artificiale për pemët e Krishtlindjeve; 

Globe transparente qelqi me imitacion bore; Guzhma; Vata mbrojtëse [pjesë të kostumeve 

të sporteve]; Pishina [artikuj për të luajtur]; Dërrasa që të ndihmojnë për notim; Lopata 

këmbësh për notim; Krah për notim; Breza notimi; Xhaketa për notim; Flluska sapuni 

[lodra]; Dërrasa patine me rrota; Pjesët ku lidhen këmbët në ski; Ski; Dyll për ski; Dërrasa 

për rrëshqitje në borë; Topa për lojra; Zara; Lodra për kafshë shoqëruese; Raketa; 

Kontrolluesa për panelë komandimi të lojrave; Arinj prej pelushi; Maska teatrale; Lojra të 

bartshme që luhen në ekran elektronik; Trampolina; Makina për lojra video; Shilarësa; 

Kupa për zare; Shigjeta bishtpupël; Disqe për sport; Disqe që flutorojnë [lodra]; Kapsolla 

plasëse [lodra].    

29   Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thara dhe të gatuara; Xhelatinra, reçelra, komposto; Vezë; Qumësht dhe produkte 

qumështi; Vajra dhe yndyrna të ngrënshme; Ekstrakte algash deti për ushqim; Algjinate për 

qëllime gatimi; Pure molle; Lëng mishi; Përzierje që përmban yndyrë për feta buke; Gjalp; 

Gjalp kikiriku; Kikirikë, të përpunuar; Peshk, i konservuar; Ushqime të përgatitura nga 
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peshku; Peshk, i konservuar; Mish, i konservuar; Koncentrate prej lëngu të mishit; 

Ekstrakte mishi; Xhelra mishi; Mish, i konservuar; Fruta në feta të holla; Xhelra frutash; 

Tul frutash; Ushqime të shpejta me bazë frute; Xhelatinë; Perime, të gatuara; Perime, të 

thara; Perime, të ruajtura; Perime, të konservuara; Kos; Fruta të ngrira; Patate të skuqura në 

copa; Leskëra patateje; Djath; Kefir [lëng qumështi]; Komposto; Qumësht i kondensuar; 

Reçelra; Supra; Margarinë; Marmalatë; Pije prej qumështi, që mbizotëron qumështi; 

Produkte qumështi; Pije me bazë akullore ose akull qumështi; Hirë; Fruta, të konservuara; 

Vajra të ngrënshëm; Stafidhe; Kajmak [produkte baxhoje]; Fara të përpunuara; Sojë, e 

ruajtur, për ushqim; Qumësht soje [zëvendësues qumështi]; Fara luledielli të përpunuara; 

Vaj luledielli për ushqim; Proshutë; Yndyrna të ngrënshme; Përgatitje për të bërë sup; Tofu 

(qumësht soje i mpiksur); Salçiçe; Produkte mishi të përgatitura   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Miell dhe përgatitje bërë nga drithërat; 

Bukë, torta dhe ëmbëlsira; Akuj; Sheqer, mjalt, melasë; Maja, sodë buke; Kripë; Mustard; 

Uthull, salca (mëlmesë); Erëza; Akull; Aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë; 

Aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për kekra; Sodë buke; Ëmbëlsira me 

brumë; Sheqerka [bonbone]; Akullore; Uthull; Pije me bazë çajin; Erëza; Mëlmesa; 

Bollgur; Pije me bazë kafen; Pije me bazë kakaon; Ҫamçakëzë; Biskota; Infuzione, jo 

medicinale; Kekra; Majonezë; Ushqime të miellta; Produkte me miell të bluar; Musli; 

Ushqime të përgatitura me bazë makaronat nudëll; Makarona nudëll; Piper; Pica; Pudingje; 

Oriz; Ushqim i shpejtë me bazë orizin; Salca për sallat; Farë buke; Ҫokollatë; Pije me bazë 

çokollatën; Musa prej çokollate; Miell soje; Salcë soje; Salca [mëlmesa]; Makarona 

spageti; Akuj; Niseshte për ushqim; Sushi; Brumë; Pasta; Tarta; Vaferë; Produkte 

ëmbëltoreje; Peksimadhe   

31   Drithëra dhe produkte të bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; Kafshë të gjalla; Fruta dhe perime të freskëta; Farëra; Bimë dhe lule natyrale; 

Produkte ushqimore për kafshë; Malt; Zhardhokë; Karremë për peshkim, të gjallë; Ushqime 

për kafshë shoqëruese; Drithëra për konsum nga kafshët; Ushqim për kafshë; Produkte 

ushqimore për kafshë; Kashtë [foragjere]; Drithëra; Bar i thatë; Biskota për qen; Gjëra të 

përtypshme të ngrënshme për kafshë; Foragjere që forcojnë kafshën; Kurora prej lulesh 

natyrale; Përgatitje për trashje kafshësh; Ushqim grazhdi për kafshë; arrore [fruta]; 

Produkte për ushqim tezge për kafshë; Torfë për tezgë; Lule, të thara, për zbukurim; Sanë; 

Kripë për bagëti; Ushqim për zogj; Pemë për krishtlindje; Rrënjë për ushqim; Kallam 

sheqeri   

32   Birra; Ujra mineralë dhe të gazuar dhe të ndryshëm nga pijet alkolike; Pije prej frutash 

dhe lëngje frutash; Shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; Pluhura për pije me 

flluskim; Tableta për pije me flluskim; Përgatitje për të bërë ujë mineral; Përgatitje për të 

bërë ujë të gazuar; PIje prej bimësh [pije]; Pije izotonike; Ujë i gazuar; Limonada; Shurupra 

për limonada; Pije prej hire; Pije të trasha me fruta ose perime të përziera me lëng, qumësht 

ose kos; Sorbeto [pije].    

34   Duhan; Artikuj për duhanpirës; Shkrepse; Tavlla duhani; Cigare elektronike; Ҫakmakë 

për duhanpirës; Kuti me gaz për çakmakët për cigare; Duhan për përtypje; Pastruesa pipash 

për pipat e duhanit; Burnot; Kuti për burnot; Shkrepse; Kuti shkrepësje; Poçe për duhan; 

Pipa për duhan; Makineri xhepi për thurje cigareje; Cigare; Cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjeksore; Kuti cigaresh; Filtra për cigare; Këllëfë 

për cigare; Letër cigareje; Tufa prej letre cigareje   

35   Publicitet; Menaxhim biznesi; Adiministrim biznesi; Punë zyre; Përditësim të 
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materialit publicitar; Pyetësorë për biznes; Konsulencë për menaxhim dhe organizim 

biznesi; Konsulencë në menaxhim biznesi; Konsulencë në menaxhim personeli; Shërbime 

këshillimi për menaxhim biznesi; Shërbime prokurimi për të tjerët [blerje të mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjerë]; Agjenci import-eksporti; Konsulencë profesionale biznesi; 

Mbajtje llogarish; Menaxhim të skedarit të kompjuterizuar; Agjenci publicitare; 

Organizime ankandi; Transkriptim; Shërbimi zhvendosje për biznese; Hetime biznesi; 

Përpilim statistikash; Agjenci për informacion komercial; Informacion komercial dhe 

këshilla për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorin]; Publicitet në televizion; 

Shërbime të fotokopjimit; Publikim të teksteve të publicitetit; Asistencë për menaxhim 

komercial ose industrial; Informacion biznesi; Administrim komercial të liçensimit të 

mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; Shërbime faqosje për qëllime reklame; Përgatitje të 

listës së pagave; Marketing; Kërkime marketingu; Studime marketingu; Anketime; Kërkim 

të dhënash në skedarët e kompjuterit tek të tjerët; Kërkime për biznes; Marrëdhënie me 

publikun; Publicitet në linjë në një rrjet kompjuterik; Organizim të ekspozitave për qëllime 

komerciale ose publiciteti; Organizim të spektakleve të modës për qëllime promocionale; 

Konsulencë në organizim biznesi; Shërbime të huazimit [asistencë biznesi]; Agjenci 

punësimi; Rekrutim personeli; Testim psikologjik për përzgjedhje të personelit; Afishim; 

Asistencë në menaxhim biznesi; Prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; Shërbime të krahasimit të çmimit; Prodhim të filmave 

publicitar; Publicitet në radio; Shërbime të ekstrakteve të lajmeve; Ndreqje të vitrinave të 

dyqaneve; Përpunim teksti; Shërbime sekretarie; Kërkime për sponsorizim; Sistem të 

informacionit në baza të dhënash kompjuterike; Sekretari telefonike për pajtimtarë të 

padisponueshëm; Shërbime të telemarketingut; Organizim panairesh tregtare për qëllime 

komerciale dhe publiciteti; Shpërndarje të materialeve publicitarë; Shkrim të teksteve 

publicitare; Promovim të shitjeve për të tjerë; Dhënie me qira të makinerive dhe pajisjeve 

për zyrë; Ujdisje abonimesh në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; Shpërndarje të 

mostrave; Publicitet me postën direkte; Riprodhim dokumenti; Përpunim administrativ të 

urdhërave të blerjes; Demonstrim mallrash; Përgatitje të kollonave të publicitetit; Vlerësime 

të biznesit; Përpilim të informacionit në baza të dhënash kompjuterike; Grumbullim 

mallrash, për të tjerët, për prezantim dhe qëllime shitjesh; Shitje me shumicë, ndërmjetësim 

në tregti, porosi me postë, porosi me postë nëpërmjet katalogëve, tregti në linjë dhe tregti 

me pakicë, duke përfshirë nëpërmjet Internetit dhe me anë të programeve pas publicitetit në 

televizor, në fushat e: artikujve të farmacisë, produkteve kozmetike dhe mallrave shtëpiakë, 

përgatitjeve të bukurisë, artikujve të tualetit, karburanteve dhe lëndëve për motor, mallrave 

për sektorin e shëndetësisë, artikujve farmaceutikë, artikujve veterinarë, përgatitjeve 

higjenike, artikujve mjeksorë, veglave të dorës, mallrave optikë, mallrave elektrikë dhe 

elektronikë për qëllime shtëpiake, makinerive, veglave dhe mallrave prej metali të 

zakonshëm, artikujve të ndërtimit, artikujve DIY (Do It Yourself - Bëje vet) dhe artikujve 

të kopshtarisë, gjërave të nevojshme të hobit dhe pajisjeve të zejes, mallrave elektrikë dhe 

mallrave elektronikë, mbartësve të regjistruesve të zërit dhe medias të të dhënave, pajisjes 

së kompjuterit, pajisjeve periferike të kompjuterit, produkteve të zbavitjes në shtëpi, 

instalimeve për qëllime higjenike, automjeteve dhe pajisjeve shtesë për automjete, 

fishekzjarreve, orave dhe stolive të çmuara, instrumentave muzikorë, materialeve të 

shtypura, artikujve të shkrimit, mjeteve për zyrë, mallrave për bërje çantash dhe takëme të 

kuajsh, artikujve të mobilimit dhe zbukurimit, mobiljeve, qilimave, tendave, strehave, 

pëlhurave të gomuara, veshjeve dhe pajisjeve shtesë të veshjes, këpucëve dhe mallrave prej 
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tekstili, lodrave, mallrave sportivë, ushqimeve dhe pijeve, produkteve bujqësorë, 

produkteve të kopshtarisë dhe produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit dhe 

ushqimeve të tjera të luksit dhe alkolit; Përpunim administrativ dhe organizim të porosive 

me postë për të tjerë; Përpunim administrativ të porosive si pjesë të një kompanie të 

porosive me postë; Lëshimi i kartave të bonuseve (promovim shitjesh); Ekspozim të 

mallrave për promovim shitjesh; Konsulencë në menaxhim biznesi në lidhje me strategjinë, 

marketingun, prodhimin, stafin dhe shitjet me pakicë; Konsulencë dhe informacion për 

konsumatorët nëpërmjet shërbimit të klientit, menaxhimit të produktit dhe çmimeve në 

faqet e Internetit për blerje në linjë; Ofrim dhe dhënie me qira të hapësirave publicitare në 

Internet; Shërbime prokurimi për të tjerët [mallra dhe shërbime blerje për biznese të tjerë]; 

Grumbullim të dhënash të ndihmuar nga kompjuteri në regjistrues të makinave të kesh-it 

për shitësit me pakicë; Tregëti elektronike, domethënë konsulencë klientit nëpërmjet 

rrjeteve të telekomunicaonit për qëllime publiciteti dhe shitje; Menaxhim biznesi në lidhje 

me besnikërinë e konsumatorit, skema nxitëse dhe promocionale; Planifikim të shërbimeve 

të shitjes me pakicë dhe tregëtisë së jashtme me hapësirat publicitare; Prezantim të 

mallrave; Prezantim mallrash në mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prezantim të mallrave (për të tjerët), për qëllime shitje; Shpërndarje publiciteti për të tjerë 

nëpërmjet  një rrjeti telekomunikacionesh në linjë në Ineternet; Promovim të shitjeve;  

Promovim të shitjeve nëpërmjet dhurimit të pikëve për përdorim të kartave të kreditit; 

Promovim komercial të shitjeve; Promovim të shitjeve për shërbime (për të tjerë) nëpërmjet 

arranxhimit të publicitetit; Promovim të shitjeve për të tjerët siguruar përmes shpërndarjes 

dhe administrimit të kartave të përdoruesit të privilegjuar; Dhënie me qira të stendave të 

shitjes; shpërndarje dhe përhapje të materialeve publicitarë [fletëpalosje, prospekte, 

materiale të shtypur, kampionë]; Shërbime të porosisë me postë për shitje me pakicë për 

pajisjet shtesë për veshje; Administrim të punëve të biznesit të dyqaneve të shitjes me 

pakicë; Demonstrim të mallrave për qëllime publiciteti; Publicitet dhe promovim shitjesh 

në lidhje me mallra dhe shërbime, të ofruara dhe porositura nëpërmjet telekomunikacionit 

ose rrugës elektronike; Publicitet, duke përfshirë promovimin e shitjeve për mallra dhe 

shërbime, për të tjerët, nëpërmejt transmetimit të materialeve publicitare dhe shpërndarjes 

të mesazheve publicitarë në rrjetet kompjuterikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje 

me shtresat për dysheme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje për furnizim 

me ujë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çantat; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me pajisjet mësimore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjetet që varen në 

mur; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet e pastrimit; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me telefonat inteligjentë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

orat inteligjente; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e sportit; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me pëlhurat; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me kapelet; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt ushqimorë; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me artikujt e kopshtarisë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

ndriçimin; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instrumentat e kohës; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet për kujdesin e kafshëve; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me artikuj metalikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çadrat; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet ftohëse; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me artikujt e rrobaqepësit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me penj; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e gatimit; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me produktet shtesë dietikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shtrojat e 
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tavolinës; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mobilmin; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me tagjinë për kafshë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt 

sportivë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet për nxirje në diell; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me takëme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me lojrat; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet elektronike të kompjuterit; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me programet kompjuterikë; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me produktet prej letre njëpërdorimshme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

përmbajten e regjistruar; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instalimet higjenike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me zbukurimet festive; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me pajisje të teknologjisë së informacionit; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me kompjutera në gjendje të mirë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

skedarë muzikorë të shkarkueshëm; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte të 

kopshtarisë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me vegla veterinare; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me vegla mjeksore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

aparatura veterinare; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje dietike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje audio-vizuale; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me aparatura mjeksore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje 

për kopshtari; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje lundrimi; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me publikime elektronike të shkarkueshme; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me pajisje për ngrohje; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisje për ftohje; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje për terapi fizike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje veterinare; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me pajisje për gatim ushqimi; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

produkte kimike për përdorim në bujqësi; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjete 

për bukuri për njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjete higjenike për 

njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mjete higjenike për kafshë; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me mjete bukurie për kafshë; Shërbime të dyqaneve të shitjes 

me pakicë në linjë në lidhje me produkte kozmetikë dhe të bukurisë; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me përgatitjet për të prodhuar pije; Shërbime të shitjes me pakicë të 

dyqanit në lidhura me shitjen e produkteve të bukurisë, produkteve të tualetit, makinerive 

për përdorim shtëpiak, veglave të dorës, mallrave optikë, pajisjeve shtëpiake elektrike dhe 

elektronike   

36   Sigurim; Ҫështje financiare; Ҫështje monetare; Ҫështje me pasuri të patundshme; 

Shërbime të kartës së kreditit; Shërbime të kartës së debitit; Emetim të fishave me vlerë; 

Lëshim të kartave të kreditit; Emetim të çeqeve të udhëtarëve [çeqe]; Veprime bankare; 

Mbajtje pengu; Dhënie hua kundrejt sigurimit; Agjentë shtëpish; Ndërmjetësim në tregti; 

Shërbime të pagesës së pensionit; Shërbime të fondit të kursimit; Agjenci për mbledhje 

debish; Mbledhje qiraje; Veprime të blerjes dhe grumbullimit të parave për t’u marrë; 

Konsulencë financiare; Sponzorizim financiar; Shërbime financiare; Menaxhim shtëpi 

apartamenti; Hua në këste dhe intervale të njëjta kohe për pagesë; Veprime  bankare 

nëpërmjet kompjuterit pa paraqitje në bankë; Agjenci për pasuri të paluajtshme; Menaxhim 

pasurish të paluajtëshme; Fond investimesh; Ndërmjetësim në sigurim shëndeti; Zyrë 

kredie; Financim për blerje me këste; Ndërmjetësim në sigurim jete; Organizim mbledhje 

parash; Ngritje fondi bamirësie; Shërbime këshilimi mbi debin; Dorëzani; Ndërmjetësim 

sigurimi për aksidente; Hua [veprime financiare]; Dhënie me qira të zyrave [pasuri të 

paluajtëshme]; Dhënie me qira të apartamenteve; Ndërmjetësim në sigurim; Menaxhim 
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financiar; Dhënie me mirëbesim; Dhënie me qira të pasurive të paluajtëshme; Konsulencë 

për sigurim; Sigurim; Zyra për akomodim [apartamente].    

38   Telekomunikacione; Transmetim televiziv; Transmetim radio; Sigurim qasje për 

përdoruesin në rrjetet global kompjuterikë; Ofrim lidhje të telekomunikacioneve në një rrjet 

global kompjuterik; Ofrim faqe Interneti ku kryhen bisedime në kohë reale ndërmjet disa 

individëve; Ofrim të forumeve në linjë; Ofrim të kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbime të blerjes së produkteve të reklamuara në televizor; Shërbime të tabelave të 

buletinit elektronik [shërbime telekomunikacioni]; Komunikime nëpërmjet pajisjeve 

fundore kompjuterike; Kumunikime me telefon; Shërbime të rrugëzimit dhe lidhjes të 

telekomunikacioneve; Komunikim me telefon celular; Transmetim të mesazheve dhe 

figurave me ndihmë të kompjuterit; Transmetim me satelit; Shërbime të postës zanore; 

Transmetim të skedarëve dixhital; Transmetim të kartolinave në linjë; Dërgim mesazhi; 

Dhënie me qira të kohës së qasjes në rrjetet global kompjuterikë; Ofrim qasje në baza të 

dhënash.    

39   Transport; Amballazhim dhe ruajtje të mallrave; Menaxhim udhëtimi; Informacion mbi 

transportin; Shpërndarje pakosh; Shpërndarje mallrash; Transport pasagjerësh; Rezervim 

vendesh për udhëtim; Magazinim të mallrave; Vendosje të shenjës që tregon kryerje të 

pagesës postare; Shërbime ekspres [mesazhe ose mallra]; Magazinim; Transport dhe 

magazinim të mbetjeve; Logjistikë transporti; Transport; Organizim turesh [tourizëm]; 

Organizim udhëtimi; Informacion mbi trafikun; Dhënie me qira të automjeteve; Dhënie me 

qira të garazheve; Dhënie me qira të magazinave; Dhënie me qira të vendparkimeve; 

Amballazhim mallrash; Furnizim me energji elektrike; Furnizim me energji; Furnizim me 

ujë; Dorëzim të mallrave me porosi me postë   

40   Trajtim të mbetjeve [transformim]; Printim skice; Libërlidhje; Printim; Zhvilim filmi 

fotografik; Printim fotografik; Fotogravurë; Prodhim energjie; Përpunim të filmave 

kinematografikë; Shërbime të kompozimit të fotove; Gdhendje; Punim druri; Shkruarje me 

lazer; Printim litografik; Freskim ajri; Pastrim ajri; Heqje të erës së keqe të ajrit; Printim në 

ofset; Vendjosje në kornizë të punimeve artistike; Riciklim mbetjesh dhe plehrash; Printim 

të serigrafisë; Bërje çelësash; Klasifikim mbetjesh dhe materialesh të riciklueshëm 

[transformim]; Djegie të mbetjeve dhe të plehrave; Shkatërim të mbetjeve dhe plehrave   

41   Formim; Ofrim kualifikimi; Argëtim; Aktivitete sportive dhe kulturore; Përkthim; 

Regjistrim videosh; Informacion për formim; Informacion për argëtim; Drejtim profesional 

[këshillim për formim ose kualifikim]; Shkolla me konvikte; Shërbime të klubit të shëndetit 

[përgatitje shëndeti dhe fitnesi]; Shkolla infermierie; Ofrim shërbime të muzeut [prezantim, 

ekspozime]; Sigurim mjete sportive; Holle muzikore; Parqe zbavitje; Trajnim [stërvitje]; 

Publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal; Shërbime mikëpritësi; Sigurim 

shërbimesh çlodhëse; Shërbime shkolle [përgatitje]; Organizim dhe drejtim klasash fitnesi; 

Prezantime të përformancave në kohë reale; Shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; 

Prezantim fotografik të lajmeve; Shkollim; Argëtim në televizion; Kurse korrespondence; 

Prodhim fimi, ndryshe nga filmat për publicitet; Prezantime kinematografike; Fotografi; 

Lojë bixhozi; Publikim të teksteve, ndryshe nga tekstet publicitare; Shërbime ekspozimi, të 

ndryshme nga ato për qëllime publicitare; Shërbime orkestre; Prodhim muzike; Shërbime të 

lojrave të ofruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; Ofrim të publikimeve elektronike në 

linjë, jo të shkarkueshme; Publikim të librave dhe revistave elektronike në linjë; Organizim 

dhe drejtim të konferencave; Organizim dhe drejtim të kongreseve; Organizim dhe drejtim 

të koncerteve; Organizim dhe drejtim të simpoziumeve; Organizim të spektakleve të modës 
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për qëllime argëtimi; Argëtim në radio; Prodhime teatrale; Organizim të garave sportive; 

Organizim dhe drejtim të seminareve; Organizim dhe drejtim të takimeve me diskutime dhe 

aktivitete intensive për një temë të caktuar [kualifikim]; Organizim dhe drejtim të 

kolokiumeve; Organizim ekspozitash për qëllime kulturore dhe edukative; Operim 

llotarish; Organizim të konkurseve [formimi ose argëtimi];  Dhënie me qira të projektorëve 

dhe pajisjeve shtesë; Dhënie me qira të filmave kinematografikë; Dhënie me qira të fushave 

të sportit; Publikim të librave; Prodhim të filmave video; Prodhim të programeve radio dhe 

televizivë   

42   Shërbime shkencore dhe tekonologjike dhe kërkim dhe projektim në lidhje me to; 

Analiza industriale dhe shërbime të kërkimit; Projektim dhe zhvillim të pjesëve dhe 

programeve kompjuterike; Konsulencë në arkitekturë; Konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; Shërbime të konsulencës për teknologji informacioni [IT]; Konsulencë në 

projektim dhe zhvillim të pajisjeve kompjuterike; Konsulencë në projektim të faqeve Web; 

Ofrim motori kërkimi për Internet; Konsulencë për programe kompjuterike; Projektim 

programesh kompjuterike; Projektim sistemesh kompjuterikë; Arkitekturë; Projektim të 

dekorit të brendshëm; Dizenjim veshjesh; Projektim amballazhimi; Shërbime të mbrojtjes 

nga viruset për kompjuter; Dixhitalizim të dokumentave [skanim]; Analiza kimike; 

Programim kompjuterik; Monitorim të sistemeve kompjuterikë me anë të qasjes në 

distancë; Kërkime në kozmetikë; Krijim dhe mirëmbajtje të faqeve web për të tjerët; 

Dizenjim të arteve grafike; Hostim të faqeve kompjuterike [faqeve web]; Instalim të 

programeve kompjuterikw; Shndërrim të të dhënave të programeve dhe të dhënave 

kompjuterike [jo shndërrim fizik]; Shndërrim të të dhënave ose dukumentave nga media 

fizike në elektronike; Dublikim të programeve kompjuterikë; Hostim në server; Programe 

kompjuterikë si një shërbim [SaaS]; Stilim [dizajn industrial]; Mirëmbajtje të programeve 

kompjuterikë; Restaurim të të dhënave kompjuterike   

44   Shërbime mjeksore; Shërbime kujdesi të shëndetit të kafshëve; Kujdes higjenik dhe të 

bukurisë për njerëz ose kafshë; Shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; Shërbime të 

aromoterapisë; Konsulencë farmaceutike; Azile; Shërbime të mjeksisë alternative; Qendra 

shëndetësore; Sallone bukurie; Shërbime të kujdesit për fytyrë; Masazh; Kopshtari; 

Këshillim për shëndetin; Mbjellje floku; Kujdes shëndetësor; Shërbime të manikyristit; 

Kirurgji plastike; Kujdes për lëndinën; Asgjesim parazitësh për bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; Shërbime të telemedicinës; Shërbime terapie; Kujdesje për kafshë; Asgjesim të 

barit të keq; Dhënie me qira të pajisjeve mjeksore; Dhënie me qira të mjeteve higjenike; 

Përgatitje të ilaçeve në farmaci   

 

 

 

(111)  20617 

(151)  08/06/2017 

(181)  14/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/387 

(300)  No/1321861  24/11/2015  NL 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  VIVECHROM EXPRESS 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin   

 

 

 

(111)  20618 

(151)  08/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/388 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  BOXMASTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, 

qumsht dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca dhe, sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur-

gatimi; krypë; mustardë; uthull, salca (pwr shije); erëza; akull   

 

 

 

(111)  20639 

(151)  14/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/389 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  DIPS BUCKET 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumsht 

dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

345 

 

(111)  20643 

(151)  14/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/390 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  HOT WINGS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumsht 

dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

 

 

 

(111)  20644 

(151)  14/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/391 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  KREAMBALL 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ëmbëlsira nga qumshti; ajkë qumshti e rrahur (milk shakes); pije qumështi.   

30   Akull; akullore; produkte nga akulloret; kone të akulloreve; jogurt i ngrirë   

 

 

 

(111)  20645 

(151)  14/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/392 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  KRUNCH BURGER 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, 

qumsht dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   
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30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca dhe, sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur-

gatimi; krypë; mustardë; uthull, salca (pwr shije); erëza; akull   

 

 

 

(111)  20646 

(151)  14/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/393 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ORIGINAL RECIPE 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, 

qumsht dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca dhe, sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur-

gatimi; krypë; mustardë; uthull, salca (pwr shije); erëza; akull   

 

 

 

(111)  20648 

(151)  14/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/394 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  TOWER BURGER 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, 

qumsht dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca dhe, sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur-

gatimi; krypë; mustardë; uthull, salca (pwr shije); erëza; akull   
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(111)  20650 

(151)  15/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/395 

(732)  Société des Hotels Méridien TOUR 

MAINE MONTPARNASSE, 33, avenue du 

Maine, 14è étage, 75015 Paris, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LE MERIDIEN HUB 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime hoteliere dhe pushimi; ofrimi i shërbimeve për rezervim të hoteleve.   

 

 

 

(111)  20651 

(151)  15/06/2017 

(181)  15/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/396 

(732)  Société des Hotels Méridien TOUR 

MAINE MONTPARNASSE, 33, avenue du 

Maine, 14è étage, 75015 Paris, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LE MERIDIEN HOTELS 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime hoteliere dhe pushimi; ofrimi i shërbimeve për rezervim të hoteleve.   

 

 

 

(111)  20652 

(151)  15/06/2017 

(181)  16/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/397 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  RYMCIFIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  20653 

(151)  15/06/2017 

(181)  16/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/398 

(300)  302015106816.4  09/10/2015  DE 

(732)  WS Weinmann & Schanz GmbH Rote 

Länder 4, 72336 Balingen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime për shitje me shumicë dhe pakicë, online poashtu, qe kanë të bëjnë me 

aparate për ndriqim, ngrohje, ventilim, furnizim me ujë, materiale për paisje dhe për 

instalim dhe komponente poashtu edhe materiale instalimi dhe per sanitari; paisje për 

qëllime sanitare; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, akumulimin, 

rregullimin e elektricitetit, vegla për elektricitet, vegla për punë dore, ne veqanti për paisje 

hidraulike, elektrike, për punimin e qelësave, paisje marangozi dhe punime plastike; paisje 

dhe materiale  për shpuarje, prerje, makineri, saldim, ngjitje, bluarje; aparate optike, 

mekanike, pneumatike dhe matje elektrike; aparate vrojtuese si dhe instrumente dhe 

aksesorë; paisje kontrolluese dhe sinjalizuese, optike dhe elektrike dhe aksesor; paisje dhe 

aksesorë për ajër të kompresuar; materiale, komponente dhe vegla për instalimin e artikujve 

sanitar; materiale, komponente dhe vegla për instalimin e sistemeve elektrike; rubineta të 

ujit, aksesorë të banjos; vidha, gozhda, nyje, si dhe artikuj metalik tjerë, dry, kushinetë me 

saçme; zinxhir rrotulles, rrota, rrotulluese, zhinxhirë, litar, rrotulluese (pulexhë), material 

për shtrëngim, izolim, lidhje dhe mbyllje; paisje dhe aksesorë për ujitjen e kopshtit, gypa të 

ujit, paisje për kopësht, gardh, ndarës të drunjëve, sharrë rrethore për dru zjarri; veshje dhe 

syza mbrojtëse për punë, pelhurë me gomë (tarpaulin) dhe qanta; paisje për pastrim dhe 

agjentë për pastrim; paisje për punëtori; veqanërisht kuti për vegla, kuti për ruajtje, kabinete 

për punëtori, stol për punëtori, xanxë (vices), rafte, shkallë dhe skele; aksesorë të paisjeve 

motorike; në veqanti llampa, prize, adapter,  siguresa, lubrifikantë, ftohës dhe vajëra, 

kanaqe, aksesorë për siguri, aksesorë dimri, paisje jump start, pastrues veturash, pastrues 

automjetesh, sisteme për ftohjen e gypave, paisje per automjete; sprej teknik; gypa metalik, 

gypa plastik, kabllo eletrike, tuba gome, llampa dore, dritë sinjalizuese, llampa koke, paisje 

transporti, paisje ngritëse, dhe mbrojtëse transporti, pompa dhe aksesorë, artikuj sanitarie si 

banjo dhe toalete, në veqanti mobilje, lavaman, tas toaleti, bide, oturak, mur ndarës, pllaka 

lëvizëse për qëllime sanitare, vaska për tush kabina, paisje për tushkabinë, paisje montuese 

për banjo, kokë (dorëz) tushi, aksesorë për banjo, pasqyrë për banjo, sisteme gjenuese të 

ujit, sauna, solariume dhe kabina termale, radiator, ndriques, pllaka, aksesorë për mobilje të 

banjove, sisteme të murit, vaska dhe aksesorë për tushkabinë, kabina për tush dhe elemente 

për tush, ngrohje nëntokësore, ventilator për hapsira të vogla, sisteme thithëse, lavaman, 
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WC dhe bide, aksesorë për nevojtore, linja lidhëse hidraulike dhe valvula, ngjitës   

 

 

 

(111)  20654 

(151)  15/06/2017 

(181)  16/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/399 

(732)  NIKE INNOVATE C.V. 

a limited partnership (commanditaire 

vennootschap) organized and existing under 

the laws of the Netherlands 

 One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 

97005-6453, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  NIKE AIR VAPORMAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mbathje për këmbë; veshje për kokë; kapela, kasketa, ballikë, shirita koke, shami 

koke, shirita koke për djersitje; veshje, gjegjësisht pantollona, pantollona të shkurtë, fanella, 

pullovera, triko, xhupa, pantollona për ushtrime, veshje të brendshme, sytjena sportive, 

fustane, funda, bluza, xhaketa, pallto, çorapë, dorëza, rripa, çorapë trikotazhi, jeleka, xhupa 

me kapela, shalla, mëngë atletike, veshje për qëllime atletike, gjegjësisht mëngë të 

mbushura për shtrëngime të bërrylave   

 

 

 

(111)  20749 

(151)  14/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/403 

(732)  LIBERTY FZE RAKIA 51 FZ3 1109 

2282 Ras Al Khaimah, AE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhangjinj; qibritë   

35   Reklama; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; shërbime të zyrës   
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(111)  20753 

(151)  14/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/404 

(732)  LIBERTY FZE RAKIA 51 FZ3 1109 

2282 Ras Al Khaimah, AE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhangjinj; qibritë   

35   Reklama; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; shërbime të zyrës   

 

 

 

(111)  20756 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/405 

(732)  LIBERTY FZE RAKIA 51 FZ3 1109 

2282 Ras Al Khaimah, AE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhangjinj; qibritë   

35   Reklama; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; shërbime të zyrës   
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(111)  20752 

(151)  14/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/406 

(732)  LIBERTY FZE RAKIA 51 FZ3 1109 

2282 Ras Al Khaimah, AE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; qibritë   

35   Reklama; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; shërbime të zyrës   

 

 

 

(111)  20758 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/410 

(732)  Louis Dreyfus Trademarks  B.V. 

WTC Amsterdam,  H-25, Zuidplein 208,  

1077 XV Amsterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.’’Muharrem Fejza” 

Royal l/2 nr.5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikalije për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e pa përpunuar, plastikë e pa përpunuara; 

plehra; përzierje për shuarjën e zjarrit; preparate për ngjitje, kalitje dhye saldim; substanca 

ki8mike për konservimin e ushqimit, materje për rregjie, ngjitese për përdorim në industri.   

3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate 

abrazive,  preparate për pastrim, lustrim, heqje te yndyrës; sapun; parfymeri, vaj eteri-

esencial, kozmetika, losione për flokë; mjete për pastrimin e dhembëve   

4   Vaj dhe yndyrë industriale; lubrifikantë; bio dizel; përzierje dhe preparate për thithjen e 

pluhurit, lagëjen dhe lidhjen, lëndë  djegëjeje (duke përfshirë lëndë djegëjeje  të lëngshme 

motorike) dhe materiale për ndriqim; gazra ndezëse për ndriqim, gazra të kondenzuara; 

benzin;  karburante benzine; gasit për djegëje i pastruar, nafta; parafin;  petroleum i 

përpunuar dhe i pa përpunuar   

6   Metale të zakonëshme dhe legura të tyre; materiale ndertimore nga metali;  

konstrukcione bartese metalike-ndertimtare; materiale për binar treni nga metali; kabllo dhe 

tela nga metali i zakonëshëm, jo elektrike; mallëra të imëta metalike, pjesë të vogla të 
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mallërave metalike; gypa dhe gypëza nga metali; sefa; ndërtime nga metali, materiale 

ndertimtarije nga metali, gypa nga gypëzat nga metali, kontejnere për paketime nga metali, 

produkte nga metali i zakonëshëm  të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera; minerale; 

kanale transmetuese-bartëse, tubacione nga metali për bartjën e nergjisë për prodhimin e 

materjalit, posaçërisht gazit dhe gasit per djegëje; tanke, metale për mbajtjën e  gasit, naftes 

dhe derivateve tjera   

7   Makina dhe vegla makinash; motor dhe makina  (përpos për automjete tokësore); 

kontaktuese makinash dhe elemente bartese  (përpos për automjete tokësore); makina 

bujqësore përpos atyre  me te cilat drejtohen me dorë; inkubator për vezë; makina dhe vegla 

të makinave dhe vegla mekanike  per industrinë energjike, kimike,metalike, ushqimore, 

pijeve dhe industrinë bijqësore   

12   Automjete; aparate për lëvizje në tokë dhe qiell.    

19   Material ndërtimorë (jo metalike);  gypa të fortë, jo metalike, për ndërtimtari;  asfalt, 

rrëshirë dhe  bitumen;  konstrukcione ndërtimtare bartëse [konstrukcione] jo metalike;  

lapidare, jo metalike; gypa, kanale bartëse  dhe tubacione, të cilet nuk janë nga metali për 

bartjën e energjisë për prodhimin e materijalit (gas për djegëje, gasna dhe derivate të tyre), 

asfalt, bitumen   

22   Spango, spango, rrjeta, shati, streha, vela, çanta [pliko, qese]  nga tekstili për paketim, 

çanta [thasë] për transport dhe magazinim te materijalit pa ambalazhë në pjesë më të mëdha 

(refuz) ( të cilët nuk janë të përfshirë në klasë tjera); materiale për vendosje dhe mbushje 

(përpos për gomë dhe plastikë); materiale nga fijet e pa perpunuara te tekstilit; pambuk i pa 

përpunuar   

23   Litarë dhe fije për përdorinm në tekstil;  fije pambuku dhe    

24   Tekstil dhe produkte te tekstilit të cilët nuk janë përfshirë në kjlasë tgjera;  mbulesa 

krevati dhe tavolinash; tekstil, pelhurë, dresa për banjo (përpos rrobave), shtroja e mbulesa 

shtrati, pelhura për amvisni, pelhura tekstili për tavolina, peshqira për fytyrë nga tekstili, 

pelhurë për tapiseri dhe qendisje, pelhurë, shtof, mbulesa për udhëtim, perde nga tekstili, 

roletne nga tekstili, tapiseri [për mur] nga tekstili, fije tekstili jo të endura, mbulesa krevati 

dhe tavolinash; pelhura pambuku   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë; përpunime mishi; pem dhe perime të konservuara, 

ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjem, salcë frutash; vezë, qumët dhe produktete 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   Kafe, zavendësues të kafesë, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago; miell dhe produkte 

nga mielli, buk, produkte bukëpjekësish dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira të ngrira; mjaltë, melasa; 

tharëm, plubhur për pjekurina; krip, mustardë; uthull, salca (shtesa melmesash); melmesa; 

akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtare dhe pylltarije, te pa përgaditur, as i përpunuar, dhe 

farëra (drithëra) të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera; shtazë të gjalla; fruta të freskëta 

dhe perim; fara, bimë natyrale dhe lule; ushqim për kafshë; embëltues   

32   Birra; uj mineral dhe i gazuar  dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve   

35   Sherbimet e reklamimit; sherbimet e administrimit afarist; sherbimet e administrates 

afariste; sherbimet e zyres; sherbimet e analizave dhe hulumtimit te tregut ; sherbimet e 

agjensioneve për import eksport; shrbimet e shitjës me shumicë; sherbimet e agjensionit për 

eksport import te produkteve  ne industrinë energjetike, kimike, metalike,  ushqimore, 

industrinë e pijeve dhe industrinë bujqësore; tregtia e mallërave   ne industrinë energjetike, 
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kimike, metalike,  ushqimore, industrinë e pijeve dhe industrinë bujqësore; shitja me 

shumicë dhe pakicë e produkteve  energjetike, kimike, produkteve ushqimore, produkteve 

te pijeve, dhe produkteve metalike dhe bujqësore; distribuimi i produkteve energjetike, 

kimike, metalike,ushqimore, produkteve te pijeve dhe bujqësore; shërbimet e maredhenieve 

me publikun   

36   Sherbimet e sigurimit; sherbimet e punëve financiare; sherbimet e punëve monetare; 

sherbimet e afarizmit me patundëshmeritë; sherbimet financiare, posaçërisht sherbimet e 

huadhenieve-marrjeve, kredive, sherbimet e bartjes se mjeteve dhe sigurimeve.    

37   Sherbimet e ndertimtarisë; sherbimet e riparimit; sherbimet e instalimit   

38   Sherbimet Telekomunikikative, sherbimet e huazimit e fijeve optike   

39   Sherbimet e transportit tokësorë dhe ajrorë; shërbimet e paketimit dhe magazinimit te 

produkteve energjetike, kimike, metalike, ushqimore, produkteve te pijeve  dhe produkteve 

bujqësore   

40   Sherbimet e përpunimit të materijalit; sherbimet e rregullimit dhe transformimit te 

energjisë dhe metaleve; sherbimet e rregullimit të produkteve kimike; sherbimet e 

rregullimit të materialit të pa përpunuar; sherbimet e rregullimit të materialit të pa 

përpunuar  për prodhimin e ushqimit dhe pijeve   

42   Sherbimet shkencore teknologjike dhe sherbimet e hulumtimit dhe dizajnit  te cilat 

kanë të bejnë me te cekurat; analiza industriale dhe sherbimet e hulumtimit; dizajnimit dhe 

zhvillimit te harduerit dhe softuerit kompjuterik; sherbime shkencoro teknologjike;  

sherbime shkencoro industriale dhe sherbimet e hulumtimit dhe dizajnit qe ka te bej me te 

cekurat, hulumtime gjeologjike, punime dhe prospekte; hulumtime dhe analiza; hulumtime 

kimike dhe zhvillime; sherbime inxhinierie ne lëminë e nergjisë; hulumtim dhe zhvillime  

në lëminë e fizikës; kontrollimi i shpueseve dhe shpuarja e gazit natyral; dizajnimi dhe  

programimi i softuerit kompjuterik; analiza kimike dhe kontrolli bakteriologjik   

 

 

 

(111)  20767 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/411 

(732)  Louis Dreyfus Trademarks  B.V. 

WTC Amsterdam,  H-25, Zuidplein 208,  

1077 XV Amsterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  LOUIS DREYFUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikalije për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e pa përpunuar, plastikë e pa përpunuara; 

plehra; përzierje për shuarjën e zjarrit; preparate për ngjitje, kalitje dhye saldim; substanca 

ki8mike për konservimin e ushqimit, materje për rregjie, ngjitese për përdorim në industri   

3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate 

abrazive,  preparate për pastrim, lustrim, heqje te yndyrës; sapun; parfymeri, vaj eteri-

esencial, kozmetika, losione për flokë; mjete për pastrimin e dhembëve   
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4   Vaj dhe yndyrë industriale; lubrifikantë; bio dizel; përzierje dhe preparate për thithjen e 

pluhurit, lagëjen dhe lidhjen, lëndë  djegëjeje (duke përfshirë lëndë djegëjeje  të lëngshme 

motorike) dhe materiale për ndriqim; gazra ndezëse për ndriqim, gazra të kondenzuara; 

benzin;  karburante benzine; gasit për djegëje i pastruar, nafta; parafin;  petroleum i 

përpunuar dhe i pa përpunuar   

6   Metale të zakonëshme dhe legura të tyre; materiale ndertimore nga metali;  

konstrukcione bartese metalike-ndertimtare; materiale për binar treni nga metali; kabllo dhe 

tela nga metali i zakonëshëm, jo elektrike; mallëra të imëta metalike, pjesë të vogla të 

mallërave metalike; gypa dhe gypëza nga metali; sefa; ndërtime nga metali, materiale 

ndertimtarije nga metali, gypa nga gypëzat nga metali, kontejnere për paketime nga metali, 

produkte nga metali i zakonëshëm  të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera; minerale; 

kanale transmetuese-bartëse, tubacione nga metali për bartjën e nergjisë për prodhimin e 

materjalit, posaçërisht gazit dhe gasit per djegëje; tanke, metale për mbajtjën e  gasit, naftes 

dhe derivateve tjera.    

7   Makina dhe vegla makinash; motor dhe makina  (përpos për automjete tokësore); 

kontaktuese makinash dhe elemente bartese  (përpos për automjete tokësore); makina 

bujqësore përpos atyre  me te cilat drejtohen me dorë; inkubator për vezë; makina dhe vegla 

të makinave dhe vegla mekanike  per industrinë energjike, kimike,metalike, ushqimore, 

pijeve dhe industrinë bijqësore   

12   Automjete; aparate për lëvizje në tokë dhe qiell   

19   Material ndërtimorë (jo metalike);  gypa të fortë, jo metalike, për ndërtimtari;  asfalt, 

rrëshirë dhe  bitumen;  konstrukcione ndërtimtare bartëse [konstrukcione] jo metalike;  

lapidare, jo metalike; gypa, kanale bartëse  dhe tubacione, të cilet nuk janë nga metali për 

bartjën e energjisë për prodhimin e materijalit (gas për djegëje, gasna dhe derivate të tyre), 

asfalt, bitumen.   

22   Spango, spango, rrjeta, shati, streha, vela, çanta [pliko, qese]  nga tekstili për paketim, 

çanta [thasë] për transport dhe magazinim te materijalit pa ambalazhë në pjesë më të mëdha 

(refuz) ( të cilët nuk janë të përfshirë në klasë tjera); materiale për vendosje dhe mbushje 

(përpos për gomë dhe plastikë); materiale nga fijet e pa perpunuara te tekstilit; pambuk i pa 

përpunuar   

23   Litarë dhe fije për përdorinm në tekstil;  fije pambuku dhe tjerr   

24   Tekstil dhe produkte te tekstilit të cilët nuk janë përfshirë në kjlasë tgjera;  mbulesa 

krevati dhe tavolinash; tekstil, pelhurë, dresa për banjo (përpos rrobave), shtroja e mbulesa 

shtrati, pelhura për amvisni, pelhura tekstili për tavolina, peshqira për fytyrë nga tekstili, 

pelhurë për tapiseri dhe qendisje, pelhurë, shtof, mbulesa për udhëtim, perde nga tekstili, 

roletne nga tekstili, tapiseri [për mur] nga tekstili, fije tekstili jo të endura, mbulesa krevati 

dhe tavolinash; pelhura pambuku   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë; përpunime mishi; pem dhe perime të konservuara, 

ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjem, salcë frutash; vezë, qumët dhe produktete 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   Kafe, zavendësues të kafesë, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago; miell dhe produkte 

nga mielli, buk, produkte bukëpjekësish dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira të ngrira; mjaltë, melasa; 

tharëm, plubhur për pjekurina; krip, mustardë; uthull, salca (shtesa melmesash); melmesa; 

akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtare dhe pylltarije, te pa përgaditur, as i përpunuar, dhe 

farëra (drithëra) të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera; shtazë të gjalla; fruta të freskëta 
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dhe perim; fara, bimë natyrale dhe lule; ushqim për kafshë; embëltues   

32   Birra; uj mineral dhe i gazuar  dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve   

35   Sherbimet e reklamimit; sherbimet e administrimit afarist; sherbimet e administrates 

afariste; sherbimet e zyres; sherbimet e analizave dhe hulumtimit te tregut ; sherbimet e 

agjensioneve për import eksport; shrbimet e shitjës me shumicë; sherbimet e agjensionit për 

eksport import te produkteve  ne industrinë energjetike, kimike, metalike,  ushqimore, 

industrinë e pijeve dhe industrinë bujqësore; tregtia e mallërave   ne industrinë energjetike, 

kimike, metalike,  ushqimore, industrinë e pijeve dhe industrinë bujqësore; shitja me 

shumicë dhe pakicë e produkteve  energjetike, kimike, produkteve ushqimore, produkteve 

te pijeve, dhe produkteve metalike dhe bujqësore; distribuimi i produkteve energjetike, 

kimike, metalike,ushqimore, produkteve te pijeve dhe bujqësore; shërbimet e maredhenieve 

me publikun   

36   Sherbimet e sigurimit; sherbimet e punëve financiare; sherbimet e punëve monetare; 

sherbimet e afarizmit me patundëshmeritë; sherbimet financiare, posaçërisht sherbimet e 

huadhenieve-marrjeve, kredive, sherbimet e bartjes se mjeteve dhe sigurimeve   

37   Sherbimet e ndertimtarisë; sherbimet e riparimit; sherbimet e instalimit   

38   Sherbimet Telekomunikikative, sherbimet e huazimit e fijeve optike   

39   Sherbimet e transportit tokësorë dhe ajrorë; shërbimet e paketimit dhe magazinimit te 

produkteve energjetike, kimike, metalike, ushqimore, produkteve te pijeve  dhe produkteve 

bujqësore   

40   Sherbimet e përpunimit të materijalit; sherbimet e rregullimit dhe transformimit te 

energjisë dhe metaleve; sherbimet e rregullimit të produkteve kimike; sherbimet e 

rregullimit të materialit të pa përpunuar; sherbimet e rregullimit të materialit të pa 

përpunuar  për prodhimin e ushqimit dhe pijeve   

42   Sherbimet shkencore teknologjike dhe sherbimet e hulumtimit dhe dizajnit  te cilat 

kanë të bejnë me te cekurat; analiza industriale dhe sherbimet e hulumtimit; dizajnimit dhe 

zhvillimit te harduerit dhe softuerit kompjuterik; sherbime shkencoro teknologjike;  

sherbime shkencoro industriale dhe sherbimet e hulumtimit dhe dizajnit qe ka te bej me te 

cekurat, hulumtime gjeologjike, punime dhe prospekte; hulumtime dhe analiza; hulumtime 

kimike dhe zhvillime; sherbime inxhinierie ne lëminë e nergjisë; hulumtim dhe zhvillime  

në lëminë e fizikës; kontrollimi i shpueseve dhe shpuarja e gazit natyral; dizajnimi dhe  

programimi i softuerit kompjuterik; analiza kimike dhe kontrolli bakteriologjik   

 

 

(111)  20766 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/412 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of  

California  United States of America 1061 

Cudahy Place San Diego, California 92110, 

US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

(540)  WD-40 SPECIALIST 
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(511) 2   Shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut dhe kontrollimin e korrozionit   

3   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   

4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues   

 

 

 

(111)  20765 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/413 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of  

California  United States of America 1061 

Cudahy Place San Diego, California 92110 

,US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut dhe kontrollimin e korrozionit.”   

3   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   

4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues   

 

 

 

(111)  20761 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/414 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of  California  

United States of America 1061 Cudahy Place 

San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 2   Shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut dhe kontrollimin e korrozionit.”   

3   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   

4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues   

 

 

 

(111)  20760 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/415 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of  California 

 United States of America 1061 Cudahy 

Place San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut dhe kontrollimin e korrozionit   

3   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   

4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues   

 

 

 

(111)  20783 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/417 

(591)   E verdhë, e kaltër, e kuqe, e hirtë, e 

zezë 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of  California 

 United States of America 1061 Cudahy 

Place San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut dhe kontrollimin e korrozionit   

3   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   
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4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues   

 

 

 

(111)  20782 

(151)  15/08/2017 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/418 

(591)  E zezë, e verdhë, e kaltër 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of  California 

 United States of America 1061 Cudahy 

Place San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut dhe kontrollimin e korrozionit   

3   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   

4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues.”   

 

 

 

(111)  20780 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/420 

(732)  Meda AB Pipers väg 2A 

Box 906 170 09 Solna, SE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  Solcoseryl 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime medicinale; ushqim dietal 

dhe  substanca të adaptuara për përdorim medicinal; shtesa dietale për përdorim njerzor; 

leukoplaste, materiale për lidhje-fashim; materijale për mbushjen e dhëmbit, dyell dentarë; 

mjete medicinale për pastrimin e dhëmbit [pasta, xhel, lëng]; mjete për pastrimin e dhëmbit 

[pasta, xhel,lëng]; fungicide   
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(111)  20778 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/421 

(732)  Meda AB Pipers väg 2A Box 906 

170 09 Solna, SE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  Virazole 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime medicinale; ushqim dietal 

dhe  substanca të adaptuara për përdorim medicinal; shtesa dietale për përdorim njerzor; 

leukoplaste, materiale për lidhje-fashim   

 

 

 

(111)  20775 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/422 

(732)  Meda AB Pipers väg 2A 

Box 906 170 09 Solna, SE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  Mestinon 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime medicinale; ushqim dietal 

dhe  supstanca të adaptuara për përdorim medicinal; shtesa dietale për përdorim njerzor; 

leukoplaste, materiale për lidhje-fashim   

 

 

 

(111)  20774 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/423 

(591)  jeshile, portokalli, bojeqielli 

(732)  SELIM GULEÇ OPTIMAL CENTER 

shpk  ish Uzina 12, Bradashesh, Elbasan, AL 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate dhe locione pastruese; pambuk per qellime kozmetike; peceta te lagura 
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per qellime pastrimi dhe higjene   

 

 

 

(111)  20769 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/424 

(732)  Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

Mahir İz Caddesi, No. 25, Altunizade, 

Üsküdar, İstanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  Bebem 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Facoleta të lagura me losion kozmetik   

5   Pelena për foshnje; facoleta të lagura me losion farmaceutik   

 

 

 

(111)  20768 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/425 

(300)  15/4212673  25/09/2015  FR 

(732)  SANOFI  54 rue La Boétie, 75008, 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  EMPOWERING LIFE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe mjekësore si dhe substanca; preparate kimike për 

qëllime mjekësore dhe farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca 

dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; dezinfektues; ushqim për foshnje; leukoplastet, 

materiale për lidhje, materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe material për formësimin e 

dhëmbëve; preparate për mbytjen e kafshëve helmuese; fungicide, herbicide   

42   Shërbime studimi, hulumtimi, këshillimi, shkencore, shërbime teknike dhe informative 

në fushën e mjekësisë, biologjisë, dhe farmacisë; shërbime laboratori për analiza kimike, 

hulumtime farmaceutike, hulumtime homeopatike,  hulumtime të produkteve dietale dhe 

ushqyese, hulumtime kimike, shërbime shkencore dhe teknologjike, shërbime hulumtimi 

për zhvillimin e produkteve të reja, hulumtime shkencore për qëllime mjekësore   

44   Shërbime studimi, hulumtimi, këshillimi, shkencore, shërbime teknike dhe informative 

në fushën e mjekësisë, biologjisë, dhe farmacisë; shërbime laboratori për analiza kimike, 

hulumtime farmaceutike, hulumtime homeopatike,  hulumtime të produkteve dietale dhe 

ushqyese, hulumtime kimike, shërbime shkencore dhe teknologjike, shërbime hulumtimi 

për zhvillimin e produkteve të reja, hulumtime shkencore për qëllime mjekësore   
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(111)  20786 

(151)  15/08/2017 

(181)  23/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/428 

(591)  e kuqe, e verdhë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)    

 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qips nga patatet.    

 

 

 

(111)  20785 

(151)  15/08/2017 

(181)  24/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/429 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                         

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  ALKALOID 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri.   

3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh    

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   
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29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt     

 

 

 

(111)  20784 

(151)  15/08/2017 

(181)  24/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/430 

(732)  Muharem Talo Rruga Hysen Rexhepi 

Nr.10, 20000 Prizren, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"            

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  LAMBARIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Akumulatorë, bateri, tela bakri (të izoluar), numratorë (orë ryme); varijatorë 

(regulatorë) të dritës, dollap distribucioni (të rymës); aparatë për mbushje të akumulatorëve 

elektrik, brava elektrike, linja elektrike, mbështjellës identifikues për tela elektrik, kyqës 

për instalime elektrike, kabllo elektrik, bashkues kabllosh, kolektorë elektrik; konvertorë, 

elektrik; kontakte elektrike; rezistorë, ndërprerës elektrik; transduktor elektrik; priza, relejë 

elektrik; bashkues, lidhje/elektrike; transformatorë të rymës; zile dyersh (elektrike); 

konektorë; konektorë (paisje kyqëse), kontroll (aparate për kontroll ryme), butonë për zile, 

siguresa, tregues (matës), ndërprerës, ndërprerës, silenciator (spirale absorbimi); kuti 

lidhëse (elektrike), panelë kyqës, priza, kuti distribucioni (shpërndarje); dollap 

distribucioni; pulte distribucioni; regullatorë drite (regullator), gypa ndruiçues për reklama, 

dritë matës, sinjalizues zjaresh, paisje sinjalizuese, bateri Dielli, bashkues për kabllo 

elektronik,  kuti lidhëse (rryme); drejtues rryme, qarqe ryme (ndërprerës të qarqeve të 

rymës), këmbyes ryme (paisje për këmbim të rymës); tranzistorë, transformatorë, 

transformatorë për ritjen e rymës, dritës, ekranëve fluoreshent, dritave të xhepit (bateri për 

drita xhepi).    

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, ngrohje (instalime për ngrohje) me derivate të forta, 

lëngshme ose të gazit, drita elektrike, drita elektrike (koka të dritave elektrike), drita 

fluoreshent, led drita, kandela elektrike, fije të telave për drita elektrike, saldim (llamba për 

saldim), avullosje (kundër avullimit ngrohjes/ngrirjes) për vetura, ngrirës, llampionë, 

llamba harkore, ndezës inkadeshent; pipza ndezëse/ndezës   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; të bërit bashkë në dobi të tjerëve, 

duke ju mundësuar konsumatorëve që ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra; shërbime të 

eksport-importit dhe shitje me shumicë dhe pakicë të: akumullatorëve, baterive, telave të 

bakrit (të izoluar), numratorëve (orë ryme); varijatorëve (regulatorë) të dritës, dollapëve të 

distribucionit (të rymës); aparatëve për mbushje të akumulatorëve elektrik, bravave 
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elektrike, linjave elektrike (bartës), mbështjellësve identifikues për tela elektrik, kyqësve 

për instalime elektrike (bartës), kabllove elektrik, bashkuesve të kabllove, kolektorëve 

elektrik; konvertorëve elektrik; kontakteve me rezistencë elektrike; transduktorëve elektrik; 

prizave, relejëve elektrik; bashkuesve, lidhjeve/elektrike; transformatorëve të rymës; zileve 

për dyer (elektrike); konektorëve; kontaktorë (paisjeve kyqëse), kontrolluesve (aparateve 

për kontroll ryme), butonëve për zile, siguresave, treguesve (matësve), ndërprerësve, 

ndërprerësve, silenciatorëve (spiraleve të absorbimit); kutive lidhëse (elektrike), panelëve 

kyqës, prizave, kutive të distribucionit (shpërndarjes); dollapëve të distribucionit; pulteve të 

distribucionit; regullatorëve të dritës (regullatorëve), gypave ndruiçues për reklama, dritë 

matësve, sinjalizuesve të zjarit, paisjeve sinjalizuese, baterive të Diellit, bashkuesve për 

kabllo elektronik, kutive lidhëse (rryme); drejtuesve të rrymës, qarqeve të rymës 

(ndërprerës të qarqeve të rymës), këmbyesve të ryme (paisjeve për këmbim të rymës); 

tranzistorëve, transformatorëve, transformatorëve për ritjen e rymës, dritës, ekranëve 

fluoreshent, dritave të xhepit (baterive për drita xhepi); Aparateve për ndriqim, ngrohje, 

ngrohësve (paisje për ngrohje) me derivate të forta, lëngshme ose të gazit, poçave elektrike, 

dritave elektrike (kokave për drita elektrike), dritave fluoreshente, led dritave, dritave 

elektrike, kandelave elektrike, fijeve të telave për drita elektrike, salduesve (llambave për 

saldim), avullosësve (kundër avullimit ngrohjes/ngrirjes) për vetura, ngrirësve, 

llampionëve, llambave harkore, ndezësve inkadeshent; pipzave ndezëse/ndezësve   

 

 

 

(111)  20805 

(151)  17/08/2017 

(181)  24/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/433 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION 

D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, 

SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  SOLA ČAJ 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shurupe të frutave; çaji; pijet me bazë çaji; çaj i 

 ftohtë i aromatizuar me birrë, çaj i ftohtë i aromatizuar me ananas, çaj i  ftohtë me 

aromatizues limoni; pijet me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer,  oriz, tapiokë, miell 

palme, kafe artificiale; mielli dhe përgatitjet e punuara  nga drithi, buka; brumë dhe 

ëmbëlsira, akujt ushqimor; mjaltë, melasë,  shurupet; tharmi; pluhur për pjekje; kripë, 

mustardë; uthullë, salcat  (mëlmesa), erëza; akulli për freskim; budingë; preparatet me 

bazë të  nishestesë; preparatet me bazë të sojës; çokollatat dhe produktet e  çokollatës; 

kafe e ftohtë   

32   Birrat; përzierjet e birrës së ndritshme dhe te errët; birrat pa alkool; birrat me pak kalori 

dhe me përmbajte te vogël te alkoolit; pijet e bëra nga hopi;  përzierjet e birrës me 

lëngje të frutave, ekstrakteve te frutave dhe/ose pijeve  te  aromatizuara me frute; 

shandit (përzierjet e birrave dhe limonadave apo  orangjadave); përzierje e birrës dhe 

pijeve jo-alkoolike; uji mineral; uji i  pijes; uji i tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; 

ujë me dyoksid karboni;  limonadat; pije të aromatizuara te bëra me ujë mineral dhe 
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frutave apo  ekstrakteve të frutave; pijet jo alkoolike të punuara nga lëngjet e  

frutave;pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; pijet jo  alkoolike 

të aromatizuara me birrë, pijet jo alkoolike të aromatizuara me  ananas, pijet jo alkoolike 

të aromatizuara me limon; shurupet dhe  përgatitjet  e  tjera për përgatitjen e 

pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me  qumësht,  produktet e qumshtit apo 

desertet e qumshtit; pije dhe lëngje të  perimeve; pijet me bazë perimesh ose pijet e 

perimeve pa alkool;  pijet e  fermentuara pa alkool   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe ujërave te  burimit 

dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupeve dhe  

preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit te pijshëm, ujit me aditivë (pijeve jo 

alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi i biznesit; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve reklamuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetet kompjuterike; prezantimi 

(demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; reklamimi i 

publikimeve ( katalogëve) sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

reklamimit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun studime te 

tregut; publikimi  dhe botimi i tekstit dhe audio dhe video  regjistrimeve për qëllime 

komerciale dhe promocionale; përgatitja,  udhëheqja dhe organizimi i shfaqjeve, 

panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve tregtare dhe shërbimet e konsulencës në fushën e 

biznesit,  për qëllime biznesi  dhe reklamimi.   

 

 

 

(111)  20789 

(151)  15/08/2017 

(181)  24/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/434 

(591)  E verdhë, e gjelbër, e kaltër, e bardhë, 

e kuqe 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION 

D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, 

SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shurupe të frutave; çaji; pijet me bazë çaji; çaj i ftohtë 

i aromatizuar me birrë, çaj i ftohtë i aromatizuar me ananas, çaj i ftohtë me aromatizues 

limoni; pijet me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e punuaranga drithi, buka; brumë dhe ëmbëlsira, akujt 

ushqimor; mjaltë, melasë, shurupet; tharmi; pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthullë, 

salcat (mëlmesa), erëza; akulli për freskim; budingë; preparatet me bazë të nishestesë; 

preparatet me bazë të sojës; çokollatat dhe produktet e çokollatës; kafe e ftohtë   
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32   Birrat; përzierjet e birrës së ndritshme dhe te errët; birrat pa alkool; birrat me pak kalori 

dhe me përmbajte te vogël te alkoolit; pijet e bëra nga hopi;  përzierjet e birrës me 

lëngje të frutave, ekstrakteve te frutave dhe/ose pijeve  te  aromatizuara me frute; 

shandit (përzierjet e birrave dhe limonadave apo  orangjadave); përzierje e birrës dhe 

pijeve jo-alkoolike; uji mineral; uji i  pijes; uji i tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; 

ujë me dyoksid karboni;  limonadat; pije të aromatizuara te bëra me ujë mineral dhe 

frutave apo  ekstrakteve të frutave; pijet jo alkoolike të punuara nga lëngjet e  frutave; 

pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; pijet jo  alkoolike të 

aromatizuara me birrë, pijet jo alkoolike të aromatizuara me  ananas, pijet jo alkoolike 

të aromatizuara me limon; shurupet dhe  përgatitjet  e  tjera për përgatitjen e 

pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me  qumësht,  produktet e qumshtit apo 

desertet e qumshtit; pije dhe lëngje të  perimeve; pijet me bazë perimesh ose pijet e 

perimeve pa alkool;  pijet e  fermentuara pa alkool   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe ujërave te  burimit 

dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupeve dhe  

preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit te pijshëm, ujit me aditivë (pijeve jo 

alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi i biznesit; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve reklamuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetet kompjuterike; prezantimi 

(demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; reklamimi i 

publikimeve ( katalogëve) sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

reklamimit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; studime 

te tregut; publikimi  dhe botimi i tekstit dhe audio dhe video  regjistrimeve për qëllime 

komerciale dhe promocionale; përgatitja,  udhëheqja dhe organizimi i shfaqjeve, 

panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve tregtare dhe shërbimet e konsulencës në fushën e 

biznesit,  për qëllime biznesi  dhe reklamimi   

 

 

 

(111)  20763 

(151)  15/08/2017 

(181)  29/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/437 

(732)  a.d.Jaka.80 Radovis  Shkup, MK 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  CAVI-TON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare;përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe;plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët;Llaçe, materiale 

për dressings;material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar;disinfectants;përgatitjet për 

shkatërrimin parazitë;fungicides, herbicide   

44   Shërbimet mjekësore;Shërbimet veterinare;Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët;bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve   
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(111)  20762 

(151)  15/08/2017 

(181)  29/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/438 

(732)  a.d.Jaka.80 Radovis  Shkup, MK 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  ORIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare;përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe;plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët;Llaçe, materiale 

për dressings;material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar;disinfectants;përgatitjet për 

shkatërrimin parazitë;fungicides, herbicide   

44   Shërbimet mjekësore;Shërbimet veterinare;Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët;bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve   

 

 

 

(111)  20764 

(151)  15/08/2017 

(181)  29/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/439 

(732)  a.d.Jaka.80 Radovis Shkup, MK 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  CAVINTON 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   

44   Shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve   

 

 

 

(111)  20811 

(151)  17/08/2017 

(181)  30/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/444 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky, 40213, US 

(540)  DOUBLE MIX BUCKET 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

367 

 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra   

 

 

 

(111)  20809 

(151)  17/08/2017 

(181)  30/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/445 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky, 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  DIPPED BITES 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra   

 

 

 

(111)  20807 

(151)  17/08/2017 

(181)  30/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/446 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky, 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  CLASSIC BUCKET 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra   

 

 

 

(111)  20806 

(151)  17/08/2017 

(181)  31/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/448 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park 

Carrigtohill,Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VEMLIDY 
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(511) 5   Preparatet farmaceutike    

 

 

 

(111)  20987 

(151)  19/09/2017 

(181)  01/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/453 

(300)  Z 2015 7 1146  01/10/2015  SI 

(732)  PALOMA d.d.   Sladki Vrh 1, 2214 

SLADKI VRH, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate higjienike për qëllime mjekësore; emplastër, materiale për fashim; 

pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; peshqirë higjienikë; peceta higjienike; 

pentilinerë; peceta për urinim të pavullnetshëm; brekë higjienike; pelena; pelena prej letre; 

pelena për foshnja; pelena për urinim të pavullnetshëm; pelena për të rritur   

16   Letër; karton; materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa tjera); shami 

letre; shami letre të njoma; shami letre tualeti;  shami letre kozmetike; shami prej letre për 

heqjen e grimit; peshqirë letre; shami letre për fytyrë; peshqirë kozmetikë; letër tualeti; letër 

tualeti e lagësht; letër për higjienë personale; mbulesa prej letre të ulëses së tualetit; pelena 

foshnjash, prej letre dhe celuloze, për një përdorim; brekë foshnjash për një përdorim, prej 

letre dhe celuloze; grykashka prej letre; peceta tavoline prej letre; peceta të njoma prej letre; 

mbulesa tavoline prej letre; takëm tavoline prej letre; shtroja individuale për ngrënie prej 

letre; letër ambalazhi; kopertina librash prej letre; qese letre; qese dhuratash; qese dhuratash 

prej letre; kartonë dhuratash; kuti dhuratash prej kartoni; fjongo prej letre; shtresa sirtarësh 

prej letre, të parfumuara ose jo; cipë e hollë prej plastike për mbështjellje; ambalazh prej 

plastike me flluska për mbështjellje ose paketim; cipë e hollë prej plastike që ngjitet, e 

zgjerueshme, për paketim në paleta; materiale paketimi prej plastike për sandviçë; qese 

plastike sandviçësh; qese letre sandviçësh; shtroja gotash prej letre; shtroja tavoline prej 

letre; shtroja prej letre për gotat e birrës; artikuj prej kartoni; sete tavoline prej letre; 

paketime hermetike prej letre; thasë, zarfe dhe qese prej letre ose plastike për paketim; qese 

mbeturinash prej letre ose prej plastike; dekorime ahengjesh prej letre; filtra kafe prej letre; 

letër pergamene; kallëpe për pjekje prej letre; materiale për mjeshtri me letër; kartonë letre 

vezësh; mbulesa prej letre për vazot e luleve   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   
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(111)  20986 

(151)  19/09/2017 

(181)  01/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/454 

(300)  SI Z 2015 7 1145  01/10/2015  SI 

(732)  PALOMA d.d.   Sladki Vrh 1, 2214 

SLADKI VRH, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate higjienike për qëllime mjekësore; emplastër, materiale për fashim; 

pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; peshqirë higjienikë; peceta higjienike; 

pentilinerë; peceta për urinim të pavullnetshëm; brekë higjienike; pelena; pelena prej letre; 

pelena për foshnja; pelena për urinim të pavullnetshëm; pelena për të rritur   

16   Letër; karton; materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa tjera); shami 

letre; shami letre të njoma; shami letre tualeti;  shami letre kozmetike; shami prej letre për 

heqjen e grimit; peshqirë letre; shami letre për fytyrë; peshqirë kozmetikë; letër tualeti; letër 

tualeti e lagësht; letër për higjienë personale; mbulesa prej letre të ulëses së tualetit; pelena 

foshnjash, prej letre dhe celuloze, për një përdorim; brekë foshnjash për një përdorim, prej 

letre dhe celuloze; grykashka prej letre; peceta tavoline prej letre; peceta të njoma prej letre; 

mbulesa tavoline prej letre; takëm tavoline prej letre; shtroja individuale për ngrënie prej 

letre; letër ambalazhi; kopertina librash prej letre; qese letre; qese dhuratash; qese dhuratash 

prej letre; kartonë dhuratash; kuti dhuratash prej kartoni; fjongo prej letre; shtresa sirtarësh 

prej letre, të parfumuara ose jo; cipë e hollë prej plastike për mbështjellje; ambalazh prej 

plastike me flluska për mbështjellje ose paketim; cipë e hollë prej plastike që ngjitet, e 

zgjerueshme, për paketim në paleta; materiale paketimi prej plastike për sandviçë; qese 

plastike sandviçësh; qese letre sandviçësh; shtroja gotash prej letre; shtroja tavoline prej 

letre; shtroja prej letre për gotat e birrës; artikuj prej kartoni; sete tavoline prej letre; 

paketime hermetike prej letre; thasë, zarfe dhe qese prej letre ose plastike për paketim; qese 

mbeturinash prej letre ose prej plastike; dekorime ahengjesh prej letre; filtra kafe prej letre; 

letër pergamene; kallëpe për pjekje prej letre; materiale për mjeshtri me letër; kartonë letre 

vezësh; mbulesa prej letre për vazot e luleve   

21   Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   
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(111)  20935 

(151)  15/09/2017 

(181)  04/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/455 

(300)  AM 50459/2016  19/02/2016  AT 

(732)  Europapier Austria GmbH 

Autokaderstraße 86-96, 1210 Vienna, AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër; letër e gomuar; imitacion letre marokene; letër e veshur; letër e 

patejdukshme; letër rezistente ndaj ujit; letër gjysmë e përpunuar; letër sintetike; letër 

kserografie; letër e kalandruar; letër pergamene; letër për shkrim me lazer; letër fotokopje; 

letër për kopjim; letër dhe karton industrial; tabela publiciteti prej letre ose karton; letër për 

shtypje fotografish; letër për përdorin në prodhimin e letrës së murit; banera prej letre; letër 

ruli për printera; letër për printime dixhitale; artikuj për shkrim prej letre varaku ngjitëse 

veçanërisht fletë të holla plastike të përdorura për ngjitje figurash; banera prej letre; Artikuj 

për shkrim; pankarta prej letre ose kartoni.   

17   Cipa të holla plastike për përdorim në letër për laminim; shirita vet-ngjitës [të 

ndryshëm nga ato për artikuj shkrimi dhe jo për qëllime mjeksore apo shtëpiake]; shirita 

ngjitës të dyanshëm [të ndryshëm nga ato për përdorim në artikuj shkrimi, shtëpi ose 

mjeksi]; fletë poliesteri [të ndryshme nga ato për mbështjellje dhe amballazhim]; fletë të 

holla që fryhen [të ndryshme nga ato për amballazhim]; fletë poliuretani, të ndryshme nga 

ato për mbështjellje; letër e hollë polipropileni, e ndryshme nga ato për mbështjellje; fletë të 

holla plastike, jo për mbështjellje; cipa të holla polivinil kloruri [të ndryshme nga ato për 

mbështjellje ose amballazhim]; fletë të holla plastike të përkulshme, të ndryshme nga ato 

për amballazhim; fletë të holla politeni [të ndryshme nga ato për mbështjellje ose 

amballazhim]; tabakë poliesteri [të ndryshëm nga ata për mbështjellje ose amballazhim]; 

tabakë plastikë të veshur me ngjitës, të ndryshëm nga ata për mbështjellje; fletë 

polipropileni, të ndryshëm nga ato për mbështjellje ose amballazhim;copë politeni e 

shtrydhur e trasmetimit të lartë të dritës [ndryshe nga ato për mbështjellje]; tabakë të 

tejdukshëm me tre parete prej polikarbonatësh, të ndryshëm nga ata për mbështjellje; 

tabakë të tejdukshëm me dy parete prej polikarbonatësh, të ndryshëm nga ata për 

mbështjellje; fletë lidhëse për lidhje për laminim të iniciuar me nxehtësi me material të 

printuar; tabakë prej polipropileni të printueshëm; materiale prej plastikave në formë të 

tabakëve [produkte gjysmë të përfunduar]; shirita, rripa, fasho dhe fletë ngjitëse; letra të 

holla prej plastikash [produkte gjysmë të përfunduar]; tabakë prej polietileni të veshur të 

printueshëm; fletë të mbrojtura nga rrezet ultravjollcë për automjete; tabakë për mur të 

tejdukshëm me dy parete bërë prej polikarbonateve [të ndryshëm nga ata për mbështjellje; 

fletë polipropileni, të ndryshme nga ato për mbështjellje ose amballazhim; tabakë plastikë 

të veshur me ngjitës për përdorim në prodhim; fletë kundra verbimit për dritare [fletë të 

lyera]; letër laminate për aplikim në një substrate   

22   Rrjeta; materiale rrjete; pëlhura të gomuara.   

24   Pëlhura jo të thurura bërë kryesisht prej letre; banera; banera prej cohe; banera  prej 

tekstili; banera prej cohe tekstili; pëlhura; mallra prej tekstili, që nuk përfshijen në klasa të 
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tjera dhe zëvendësuesa për mallra prej tekstili; pëlhura prej tekstili; mbulesa për ruajtje 

betoni të bëra prej tekstili; tapiceri prej tekstili; materiale me përbërje tekstili; pëlhura 

pambuku; flamuj; flamuj sinjalizimi, jo prej letre; materiale për filtrim prej tekstili; perde 

prej tekstili ose plastike; pëlhura; coha; pëlhura tekstili; pëlhura tekstili jo të thurura; 

sixhade muri prej tekstili; sixhade muri prej materiali prej tekstili.   

 

 

 

(111)  20985 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/456 

(300)  154230106  30/11/2015  FR 

(732)  CHANEL SAS 135, avenue Charles 

de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 

FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  GABRIELLE CHANEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; përgatitjet 

për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryerje; sapunët; parfumet; vajra esenciale; kozmetikë; 

kremrat e flokëve; pastë dhëmbësh; krem për lëkurë; parfumet; cologne; parfum ujë; 

ekstrakt parfume; deodorant për përdorim në trup; aromat; baza për parfum; ekstrakte 

lulesh (parfume); temjan (aromë); uji livando; potpourrit (aromat); ujë aromatik; freskuesit 

e ajrit në makinë; deodorantët për qëllime shtëpiake; deodorantët sapun; sapunët për 

përdorim personal; sapunët tualeti; sapunët për rruajtje; përgatitjet për rrezitje (mbrojtje nga 

dielli); krem dielli [kozmetikë]; talk (pluhur); pluhurat për përdorim tualeti; kozmetike për 

të korrigjuar defektet; kremrat, losionet, dhe pluhurat (kozmetike) për kujdesin e fytyrës 

dhe trupit; krem për rrudha; artikuj tualeti; losione pas rrojës; xhelet dhe sapunët për rroje; 

vajra dushi (kozmetika); losionet për banjo; kremra për dush; kripëra banjo jo për qëllime 

mjekësore; maska bukurie; vajrat e trupit; losionet dhe kremrat e trupit; qumshtët për 

pastrim; emulsione për trup; përgatitjet kozmetike për banjot; kremra për zbardhjen e 

lëkurës; depilatorët; lesh pambuku për përdorim kozmetike; produkte bukurie duke 

përfshirë produktet e makijazhit; lapsa për buzët; lapsa për vetulla; lapsa për sy; hijet e 

syve; qerpikët false; thonjtë e rremë; shkëlqyes buzësh; buzëkuq; produkte për kujdesin e 

buzëve; pluhurat për makijazh; kozmetike; pastruesit (larguesit) e kremrave dhe kozmetikë; 

maskaratë; vijëzues i syve; ngjitësit për dizajnin e thonjve; produkte për kujdesin e thonjve; 

manikyr (shkëlqim) thonjsh; pastruesit e manikyrit të thonjve; shamponët; ngjyra të 

flokëve; xhelët e flokëve; zbutës të flokëve; aromat për flokët; losionet për  flokë; sprej për 

flokë; shamponë e thatë; produktet për të hequr ngjyrat e flokëve; kozmetike për kafshët 

shtëpiake; deodorantët për kafshë; shamponët për kafshë   
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(111)  21000 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/457 

(591)  Blu , gri  

(300)  038051  11/12/2015  MD 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  20988 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/459 

(732)  MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ALASKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   
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(111)  21001 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/460 

(591)  Blu, blu e hapur, kaf dhe e bardhë 

(732)  MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  20934 

(151)  15/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/461 

(732)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock 

Company 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta;  fruta të konservuara, të thara, të gatshme, të ngrira, të zier; sallat frutash; 

fruta të ruajtura në alkool; perime,  lëngje perimesh për gatim, sallat perimesh, perime të 

konservuara, perime për gatim, perime të gatshme, perime të thata, perime të ziera; pelte, 

reçel, komposto   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  20999 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/462 

(591)  Gjelbër, e bardhë, blu, portokalli, e 

kuqe , e verdhë  

(732)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta,  fruta të konservuara, të thara, të gatshme, të ngrira, të zier; sallat frutash; 

fruta të ruajtura në alkool; perime,  lëngje perimesh për gatim, sallat perimesh, perime të 

konservuara, perime për gatim, perime të gatshme, perime të thata, perime të ziera; pelte, 

reçel, komposto   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  20989 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/463 

(732)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  eskimo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  20990 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/464 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6 8000 Novo mesto, 

SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë  

(540)  ROTICOX 
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(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20992 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/465 

(732)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Cacadu 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  20994 

(151)  19/09/2017 

(181)  05/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/466 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6 8000 Novo mesto, 

SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  FUROCEF 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20981 

(151)  19/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/467 

(732)  "HAJDARI" SH.P.K.   Rr. Veternik, 

Zona e Re Industriale, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 

(540)  Bliss 
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, pijet e bëra me kafe, çaj, kakao ose çokollate, miell për 

konsumim nga njerëzit, gatesa prej drithërave, brumëra ëmbëlsirash dhe produkte 

pastiçerish, tharmë, me përjashtim të tharmit për qëllime farmaceutike dhe tharmit për 

kafshë, të gjitha këto mallra duke përfshirë edhe probiotikët, akulli, akulloret   

32   Birrat, birra e zezë e fortë (stout), birra lageri, birra e zezë e hidhur (porter) dhe birra 

ale; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për krijimin e pijeve freskuese   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

42   Shërbime restorantesh, hotelerie, strehimi me qira dhe furnizim me ushqim; katering   

 

 

 

(111)  20982 

(151)  19/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/468 

(732)  Pharmaceutical Chemical Cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  LESTEDON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20939 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/469 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit   
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(111)  20941 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/470 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit   

 

 

 

(111)  20944 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/471 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit   

 

 

 

(111)  20946 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/472 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

(540)   
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(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit   

 

 

 

(111)  20947 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/473 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit   

 

 

 

(111)  20995 

(151)  19/09/2017 

(181)  06/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/474 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Brown-Forman Finland Ltd. a 

company duly organized and existing under 

the Laws of Finland, Porkkalankatu 24, 

00180 Helsinki, , FI 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike, duke përfshirë shpirituesit e distiluar   

 

 

 

(111)  20997 

(151)  19/09/2017 

(181)  07/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/475 

(591)   Bardhe, blu, lejla, e kuqe, e gjelber 

dhe e zeze 

(540)   
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(732)  CALZE B.C. S.R.L.  STRADA 

LISNETTA, 7 CASTEL GOFFREDO (MN) 

, IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje per kembe; veshje te ngushta; veshje te ngushta per kembe; rroba te 

brendshme; rroba   

 

 

 

(111)  20998 

(151)  19/09/2017 

(181)  07/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/476 

(300)  014649719  07/10/2015  OH 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.’’Muharrem Fejza” 

Royal l/2 nr.5 Prishtinë 

 
 

(540)  VEET EASY-GELWAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   preparate toaleti jo medicinale; preparate kozmetike dhe preparate për zbukurim; 

krema hidrante, losione, shkumë dhe gjele; piling; preparate për pastrimin e lëkurës; 

preparative për zbardhimi e të gjitha për përdorim përsonal; preparate për depilim; dyll  për 

depilim; preparative të cilat pengojnë rritjën e serishme të qimeve; preparate,përfshirë 

krema, gjele dhe shkuma për përdorim para, pergjat dhe pas rroje ose eliminimit të qimeve; 

facoleta për depilim; facoleta te lagura –impregnuara dhe jastek te vegjel për  kujdesin e 

lëkurës   

 

 

 

(111)  20936 

(151)  15/09/2017 

(181)  07/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/477 

(732)  Juventus F.C. spa C.so Galileo 

Ferraris 32, 10128 Turin, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 16   Gjëra të shtypura; material për libërlidhje; Fotografi;  Pajisje për zyre; Ngjitës 

për letër ose për përdorim në amvisni; Material artistik; Brushëza për pikturim; Makina 

shkrimi dhe material për zyre (përpos  mobiljeve); Material mësimi dhe material për 

aftësim (përpos aparateve); Material plastik për paketim ( të cilët nuk janë të përfshirë në 

klasë të tjera);  Shkronja shtypi; Klishe; Publikime te shtypura; Libra; Revista; Libra ¬/ 

Doracak; Libra; Magazina; Gazeta; Buletin; Katalogje; Libreza; Broshura të shtypura; 

Publikime mësimore dhe publikime për aftësim; Katalogje; Pajisje për zyre; Pajisje për 

shkrim; Komplete për zyre; Vizatime të cilat kopjohën në bazë-shtresë; Marker për libra; 

Bileta hyrëse; Ngjitëse për shenim-etiketim; Kartela; Vizit kartela; Uresa (urime); Ftesa; 

Ngjitëse; Kupton dhuratë (Vauqer); Fletore; Ditarë; Planifikues ditorë/Fletore;  Notes; 

Bllok të vegjel për shënime; Bllok për vizatim; Postere; Postere; Kalendarë; Fotografi 

Kolekcionare, për shkembim; Fotografi; Dizajne grafike dhe reprodukime;  Artikuj 

korrespodent,  përfshirë këtu letër për shkrim dhe pliko; Material artistik; Facoleta të letrës;  

Ngjyra të ujit (pikturim); Instrumente për gravim; Foto; Vizatime; Ilustrime; Shtyp; 

Fotografi artistike; Skica; Material i zyres  (përpos mobiljeve); Kartela; kartela indeksi (te 

zyres); Kartela për blerësit e zakonëshëm; Materiale reklamuese   

18   Mbulesa për rroba (mbeshtjellëse rrobash) për udhëtim ;  Kofere ( valigje udhëtimi); 

Çanta për çdo ditë; Çanta për udhëtim  të madhësisë se mesme  me dorëz mbajtëse dhe 

rrypa; Çanta të udhëtimit; Çanta shpine; Çanta shpine pasagjeresh; Çanta shpine për 

shkollë; Çanta shkollore; Çanta shkollore;  Çanta portofol; Çanta  sportive dhe çanta të 

mëdha për udhëtim; Çanta  me rrota (rotëza); Çanta  shpine me rrotëza; Kofer-valigje me 

rrotëza; Kuleta; Çanta  femrash; Varëse të lëkurës për çelsa; Çanta  të vogla të cilat mbahën 

rreth belit; Ombrella; Çadra të diellit; Shkopa për hecje; Thasë për fjetje; Çanta kozmetike, 

të thata-zbrazura; Çanta për bartjen e mostrave; Çanta  për bartjen e rrobave   

25   Pajisje për veshje për sport dhe kohë të lirë ; sheshira-kapelë; Xhemper (gjysem 

xhempera); Dresa për vrapim-gara; Nënkëmisha; Xhempera; Gjysëm maica; Duksa; 

Xhaketa (rroba); Pantallona; Pantallona të shkurta; Kombinezon; (Odore)-uniforma; shalla 

për veshje; Dorashka (veshje); çorapë femrash; Majica me mbajtëse; brekë (bokserka) për 

mëshkuj; Sheshir-kapela; Beretë; Shamia; kapelë me strehë ; Shirita për kokë (veshje); rripa 

beli; Kollare; Ndresa te poshtme; Mbathje; Mbathje; Mbathje sportive dhe atletike; Këpucë 

futbolli, kopaçka-këpucë futbolli me thumba; Çizme; Papuçe; Japanka-sandale me një 

gisht; Atlete për gjimnastikë; Papuçe me gishta të mbyllur   
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(111)  20937 

(151)  15/09/2017 

(181)  07/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/478 

(732)  Juventus F.C. spa C.so Galileo 

Ferraris 32, 10128 Turin, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  JUVENTUS (denominative) 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Gjëra të shtypura; material për libërlidhje; Fotografi;  Pajisje për zyre; Ngjitës 

për letër ose për përdorim në amvisni; Material artistik; Brushëza për pikturim; Makina 

shkrimi dhe material për zyre (përpos  mobiljeve); Material mësimi dhe material për 

aftësim (përpos aparateve); Material plastik për paketim ( të cilët nuk janë të përfshirë në 

klasë të tjera);  Shkronja shtypi; Klishe; Publikime te shtypura; Libra; Revista; Libra ¬/ 

Doracak; Libra; Magazina; Gazeta; Buletin; Katalogje; Libreza; Broshura të shtypura; 

Publikime mësimore dhe publikime për aftësim; Katalogje; Pajisje për zyre; Pajisje për 

shkrim; Komplete për zyre; Vizatime të cilat kopjohën në bazë-shtresë; Marker për libra; 

Bileta hyrëse; Ngjitëse për shenim-etiketim; Kartela; Vizit kartela; Uresa (urime); Ftesa; 

Ngjitëse; Kupton dhuratë (Vauqer); Fletore; Ditarë; Planifikues ditorë/Fletore;  Notes; 

Bllok të vegjel për shënime; Bllok për vizatim; Postere; Postere; Kalendarë; Fotografi 

Kolekcionare, për shkembim; Fotografi; Dizajne grafike dhe reprodukime;  Artikuj 

korrespodent,  përfshirë këtu letër për shkrim dhe pliko; Material artistik; Facoleta të letrës;  

Ngjyra të ujit (pikturim); Instrumente për gravim; Foto; Vizatime; Ilustrime; Shtyp; 

Fotografi artistike; Skica; Material i zyres  (përpos mobiljeve); Kartela; kartela indeksi (te 

zyres); Kartela për blerësit e zakonëshëm; Materiale reklamuese   

18   Mbulesa për rroba (mbeshtjellëse rrobash) për udhëtim ;  Kofere ( valigje udhëtimi); 

Çanta për çdo ditë; Çanta për udhëtim  të madhësisë se mesme  me dorëz mbajtëse dhe 

rrypa; Çanta të udhëtimit; Çanta shpine; Çanta shpine pasagjeresh; Çanta shpine për 

shkollë; Çanta shkollore; Çanta shkollore;  Çanta portofol; Çanta  sportive dhe çanta të 

mëdha për udhëtim; Çanta  me rrota (rotëza); Çanta  shpine me rrotëza; Kofer-valigje me 

rrotëza; Kuleta; Çanta  femrash; Varëse të lëkurës për çelsa; Çanta  të vogla të cilat mbahën 

rreth belit; Ombrella; Çadra të diellit; Shkopa për hecje; Thasë për fjetje; Çanta kozmetike, 

të thata-zbrazura; Çanta për bartjen e mostrave; Çanta  për bartjen e rrobave   

25   Pajisje për veshje për sport dhe kohë të lirë ; sheshira-kapelë; Xhemper (gjysem 

xhempera); Dresa për vrapim-gara; Nënkëmisha; Xhempera; Gjysëm maica; Duksa; 

Xhaketa (rroba); Pantallona; Pantallona të shkurta; Kombinezon; (Odore)-uniforma; shalla 

për veshje; Dorashka (veshje); çorapë femrash; Majica me mbajtëse; brekë (bokserka) për 

mëshkuj; Sheshir-kapela; Beretë; Shamia; kapelë me strehë ; Shirita për kokë (veshje); rripa 

beli; Kollare; Ndresa te poshtme; Mbathje; Mbathje; Mbathje sportive dhe atletike; Këpucë 

futbolli, kopaçka-këpucë futbolli me thumba; Çizme; Papuçe; Japanka-sandale me një 

gisht; Atlete për gjimnastikë; Papuçe me gishta të mbyllur   
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(111)  20983 

(151)  19/09/2017 

(181)  07/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/479 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4  86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   Cremore 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, kryesisht qumësht për pije, qumësht i thartuar, 

dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije nga jogurti, jogurt çokolate ose nga kakao;  pije të 

përziera qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë,  djath i butë i bardhë  më 

fruta dhe bimë; deserte më bazë qumështi; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi; qumësht 

dhe kumësht pluhur si gjëra ushqimore  me apo pa aditive; lyres (të cilët përmbajnë 

yndyrë); frapei qumështi;  kumësht    

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte  bukëpjekësish me afat të gjatë 

të qëndrueshëm  dhe pjekurina, posaçërisht  kek të gatëshëm  dhe patispanja; pije me bazë 

kakao; puding  nga orizi   

 

 

 

(111)  20984 

(151)  19/09/2017 

(181)  07/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/480 

(300)  30 2015 055 537.1/05  09/11/2015  

DE 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produktet kimike të cilat përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, po ashtu në 

bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuara artificiale; materie plastike të 

papërpunuara; plehëra; përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; 

supstanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rexhje (zbutje); ngjitës të cilët 

përdoret në industri   

2   Ngjyra; vernik; llaqe; preparate për mbrojtjen nga ndryshku dhe kalbja e drurit; materie 

për ngjyrosje; mordant; rrëshira natyrale si lëndë e parë; metale në formë të fletëve dhe 

pluhurit për fotografë, dekoraterë, shtypshkronja dhe artistë   

3   Detegjent për larje rrobash; preparate për zbardhim; preparate për pastrim, polirim, 

fërkim dhe gërryerje; sapuna; parfumeri; vajra eterike; kozmetikë; losion për flokë; pasta 
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për dhëmbë   

5   Preparate farmaceutike dhe produkte veterinere; preparate sanitare për perdorim në 

mjekësi; ushqime dietale dhe supstanca të përshtatura për perdorim në mjekësi apo 

perdorime në veterinari, ushqim për beba; shtesa (suplemente) dietike (shtesa në të 

ushqyer) për njerëz dhe kafshë; flastera, material për fashatim; material për pllombimin e 

dhëmbëve, dyll dentare; dezinfektant; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide, 

herbicide   

7   Makina për industrinë e përpunimit të metalit, drurit dhe plastikës, për  industrinë 

kimike dhe farmaceutike, për agrokulturë dhe industrinë e pijeve freskuese, miniera, 

tekstile, për konstrukcione dhe industritë e paketimit, makina për procesimin e materialeve, 

vegla makinash; motora dhe makineri (përveç për automjete tokësore); makina për 

komponentat e ndërlidhjes dhe transmisionit (pos për automjete tokësore); mjete 

agrokulturore të ndryshme nga ato që operojnë me dorë; inkubatorë për vezë;  makina 

automatike për shitje   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejimi, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrolë (inspektim), shpëtim dhe për mësimdhënje; 

aparate dhe instrumente për përquarjen, komutimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e rrymës elektrike; aparatet për inçizim, transmetim dhe 

reprodukim të zërit apo fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqe për inçizim; 

kompakt disqe, DVD dhe mediume tjerë digjital për inçizim; mekanizma për aparate të cilët 

vihen në lëvizje me monedha metalike apo zhetona; regjistra të arkës, makina llogaritëse, 

paisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softver kompjuterik; aparate për shuarjen e 

zjarrit   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; material kirurgjik për qepje   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qellime sanitarie.   

16   Letra dhe kartuçi, gjëra të shtypura; materiel libërlidhjeje; fotografi; material zyreje; 

ngjitës për nevoja shtepijake dhe të zyreve; materiele për artistë; penelat; makina shkrimi 

dhe aksesorë zyresh (pos mobiljeve); materieli për mësim dhe trajnim (pos aparateve); 

materiali plastik për paketim i cili nuk është kyçur në klasa tjera; shkronja shtypi; klishe   

17   Goma, gutaperka, kauçuku, azbesti, liskuni; materielet plastike (gjysëm të përpunuara); 

materiale për mbyllje pa depërtim, fiksim dhe izolim; gypa të lakueshëm (të cilët nuk janë 

nga metali).   

29   Mish; peshk; shpezë; kafshë gjahu; përpunime të mishit; pemë dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinë; gjemëra; komposte; vezë; qumështë; 

prodhime të qumështit; vajra ushqimore dhe yndyrëra   

30   Kafe; çaj; kakao; zëvendësim i kafes; oriz; tapioka; sago; miell; produkte nga drithërat; 

bukë; torta (pasta); ëmbëlsira; akullore; sheçer, mjaltë, melasa; tharm buke, pluhur për 

pjekurina; krip; mustard; uthull; salcë (si shtesë); melmesa; akull   

32   Birra; ujë mineral; uji i gazuar; pije joalkoolike; pije freskuese lëngjesh; lëngje frutash; 

shurupi dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.   

35   Reklama; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyresh   

40   Trajtimi i materialeve me materiale biokimike, biologjike dhe farmaceutike; tarjtimi i 

materieleve me produkte kimike; trajtimi i ujit; trajtimi i metalit, ngjyrosje pelhurash; 

prodhimi i produkteve kimike, sipas porosisë, për nevoja në prodhim, hulumtim dhe 
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shkencë; prodhimi i perzierjeve, sipas porosisë, për perdorim në prodhime farmaceutike   

41   Sherbime arsimore; pregatitje trajnimi; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike si dhe sherbime hulumtimi dhe projektimi që 

lidhen me to; sherbime të hulumtimit dhe analizave industriale; projektimi dhe zhvillimi i 

softverit dhe hardverit kompjuterik   

44   Sherbime mjekësore; sherbime veterinare; mbrojtje shëndetësore dhe kujdesi për 

bukurinë për njerëzit apo kafshët; sherbime të bujqësisë, hortikulutrës dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  20948 

(151)  15/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/482 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršacrs Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DOLISTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20949 

(151)  15/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/483 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   DATUST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   
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(111)  20950 

(151)  15/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/484 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  OXYDON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20951 

(151)  15/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/485 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)     VERTIGONA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20952 

(151)  15/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/486 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   BUPRENORF 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   
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(111)  20953 

(151)  15/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/487 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CORNEP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20965 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/488 

(732)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DUTALFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20966 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/489 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TASTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   
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(111)  20967 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/490 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VISUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20970 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/493 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ELUMELA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20972 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/494 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  IDIKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   
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(111)  20974 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/495 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CEFAPAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20976 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/496 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BETAMSAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20978 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/497 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BUPROBOL 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  20980 

(151)  19/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/498 

(591)  Ngjyrë e zezë, e bardhë 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi HALIL DOOEL  Ul. Prohor Pcinski 

BR 16 1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Të gjitha llojet e këpucëve, duke përfshirë këpucë sportive, sandale, këpucë, 

çizme dhe atlete   

 

 

 

(111)  20875 

(151)  12/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/501 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e bardhë,  ngjyrë ari, e 

zezë 

(732)  GRAND PROM DOO BEOGRAD   

Surčinska br. 6a, Beograd, RS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe   

 

 

 

(111)  21043 

(151)  28/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/502 

(591)  Ngjyrë e zezë , e kuqe, e bardhë, 

ngjyrë kafe 

(732)  GRAND PROM DOO BEOGRAD   

Surčinska br. 6a, Beograd, RS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

(540)   
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Agushi Nr. 114 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe   

 

 

 

(111)  21039 

(151)  28/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/503 

(591)  NGJYRË ARRI, E ZEZË, E 

BARDHË 

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa” 

DOO NIKŠIĆ Njegoševa 18, 81400 Nikšić, 

ME 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë   

35   Shpallje; udhëheqje punësh; punë zyrash   

 

 

 

(111)  20901 

(151)  14/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/505 

(591)  OKER, NGJYRE ARRI, E GJELBER, 

E ZEZE, E HIRTE 

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa” 

DOO NIKŠIĆ Njegoševa 18, 81400 Nikšić, 

ME 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 32   Birrë   

35   Shpallje;udhëheqje punësh;punë zyrash   

 

 

 

(111)  20900 

(151)  14/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/516 

(732)  Nutrinord ApS Plastvænget 3D  

9560 Hadsund, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 
 

(540)  BODYLAB 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime 

mjekësore;substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për 

foshnje;leukoplaste, materiale për lidhje;materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll 

dentar;dezinfektues;preparate për shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbidice;shtesa 

ushqimore me proteina;shtesa ushqimore;shtesa ushqimore me glukozë;shtesa ushqimi me 

minerale;minerale;shtesa ushqimore;shtesa ushqimi fuqizuese në formë të përzierjeve të 

pijeve;copëza shtesash ushqimesh si zëvëndësuese të shujtave për rritjen e 

energjisë;përzierje pijesh si shtesa ushqimore;pluhur që zëvëndëson shujtat;copë ushqimi 

për zëëndësimin e shujtave;vitamina;preparate të vitaminave;shtesa ushqimesh që përbëhen 

nga amino acidet;preparate të kafeinës për përdorim stimulues;tableta të 

vitaminave;kreatinë;pluhur kreatine;pilula për dobësim;preparate mjekësore për qëllime 

dobësimi;vaj peshku të ngrënshëm për qëllime mjekësore;antioksidantë;pilula 

antioksidimi;fibra ushqyese;shtesa ushqimesh;xhensen për përdorim 

mjekësor;analgjezikë;analgjezikë lokal;zëvëndësues ushqimi të sheqerit për përdorim 

mjekësor   

30   Kakao;sheqer;oriz;tapiokë;sago;miell;përzierje të 

miellit;bukë;brumëra;ëmbëlsira;akullore;mjaltë, shurup tavoline;shurup për ushqim;tharmë 

buke;pluhur për gatim;kripë;mustardë;uthull;salca;erëza;brume bajamesh;pluhur 

bajamesh;biskota orizi;drithëra për mëngjes që përmbajnë fibra;shtresa për lyerje nga 

çokolata;miell kokosi për përdorim nga njerëzit;sheqer si shtresë mbulimi;sheqer i 

kaftë;copëza drithërash me përmbajtje të lartë proteinave;ëmbëlsues natyral;xhensen i 

përpunuar që përdoret si barishte, erëz apo aromatizues;ëmbëlsira nga xhenseni;preparate 

karbohidratesh për ushqim;copa të brishta të orizit;ushqim mes shujtave me bazë 

orizi;glikanxo;preparate aromatizuese për ushqim;shurup çokolate;ekstrakte që përdoren si 

aromatizues [jo vajra esenciale];esenca për përdorim në zierje [tjera përpos vajrave 

esenciale];karamele çokolate;bonbone acidi [ëmbëlsira];copëza muesli;shurupe 

aromatizuese;krema çokolate;krema me bazë kakao në formë të shtresave për lyerje;fara liri 

për konsumim nga njerëzit;fara qimnon;fara susami të pjekura dhe të bluara;përzierje 

brumërash;përzierje gatimi të gatshme;zëvëndësues sheqeri;shurupe aromatizuese   
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35   Shërbime të shitjes, shitjes me shumicë dhe online në lidhje me preparatet farmaceutike 

dhe veterinare,  preparatet sanitare për qëllime mjekësore, substancat dietike të përshtatura 

për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje, leukoplaste, materiale për lidhje, materiale për 

mbushjen e dhëmbëve, dyllin dentar;dezinfektuesit, preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicidet, herbidicet, shtesat ushqimore me proteina, shtesat ushqimore, shtesat 

ushqimore me glukozë, shtesat e ushqimit me minerale, mineralet, shtesat ushqimore, 

shtesat ushqimore fuqizuese në formë të përzierjeve të pijeve, copëza shtesash ushqimesh si 

zëvëndësuese të shujtave për rritjen e energjisë, përzierjet e  pijeve si shtesa ushqimore, 

pluhurin që zëvëndëson shujtat, copëza ushqimi për zëëndësimin e shujtave, vitamina, 

preparate të vitaminave, shtesa ushqimesh që përbëhen nga amino acidet, preparate të 

kafeinës për përdorim stimulues, tableta të vitaminave, kreatinën, pluhur kreatine, pilula për 

dobësim, preparate mjekësore për qëllime dobësimi, vaj peshku të ngrënshëm për qëllime 

mjekësore, antioksidantë, pilula antioksidimi, fibra ushqyese, shtesa ushqimesh, xhensen 

për përdorim mjekësor, analgjezikë, analgjezikë lokal, zëvëndësues ushqimi të sheqerit për 

përdorim mjekësor;Shërbime të shitjes, shitjes me shumicë dhe onlinë në lidhje me 

veshmbathje, këpucë, mbulesa për kokë;shërbime të shitjes, shitjes me shumicë dhe online 

në lidhje me lorja dhe lodra, artikuj gjimnastike dhe sporti që nuk janë të përfshira në klasat 

tjera, zbukurime për pemë të krishtlindjeve, rripa për joga, rripa për ngritje të peshave, 

shtresa për duar për përdorim në sport, mbrojtës për duar të përshtatur për sport, mbrotjës të 

kyçeve për përdorim në atletikë, mbërthyes për artikuj sporti, mbrotjës të gjurit [artikuj 

sporti], shtresa mbrojtëse për sport, pesha për ngritje, aparate për bodibilding, mbrotjës 

trupi për përdorim në sport;shërbime të shitjes, shitjes me shumicë dhe online në lidhje me 

vajrat e ngrënshme, vajrat e përziera [për ushqim], vajrat e kokosit, pluhurit të kokosit, 

gjalpës, preparateve të gjalpës, zëvëndësuesve të gjalpit, shtresa për lyerje nga djathi, 

shtresa për lyerje nga perimet, shtresa për lyerje nga lajthia, xhelatinë [lyerje për bukë], 

gjalpë të farave, gjalpë të frutave arrore, fruta arrore me lëvozhgë, fara të ngrënshme, gjalpë 

kakao, gjalpë bajamesh, sheqerin e kokosit, gjalpë kikirikësh, vajra me erëza, yndyra nga 

perimet për zierje, fruta arrash të procesuara, fara, të përgatitura, pluhur frutash, ushqime 

mes shujtash me bazë të frutav, salca, patate të skuqura, ekstrakte për supa, ushqime mes 

shujtash me bazë të frutave, perime të skuqura, ushqime mes shujtash me bazë 

soje;shërbime të shitjes, shitjes me shumicë dhe online në lidhje me kakao, sheqer, oriz, 

tapiokë, sago, miell, përzierje të miellit, bukë, brumëra, ëmbëlsira, akullore, mjaltë, shurup 

tavoline, shurup për ushqim, tharmë buke, pluhur për gatim, kripë, mustardë, uthull, salca, 

erëza, brume bajamesh, pluhur bajamesh, biskota orizi, drithëra për mëngjes që përmbajnë 

fibra, shtresa për lyerje nga çokolata, miell kokosi për konsumim nga njerëzit, sheqer si 

shtresë mbulimi, sheqer i kaftë, copëza drithërash me përmbajtje të lartë proteinave, 

ëmbëlsues natyral, xhensen i përpunuar që përdoret si barishte, erëz apo aromatizues, 

ëmbëlsira nga xhenseni, preparate karbohidratesh për ushqim, copa të brishta të orizit, 

ushqim mes shujtave me bazë orizi, glikanxo, preparate aromatizuese për ushqim, shurup 

çokolate, ekstrakte që përdoren si aromatizues [jo vajra esenciale], esenca për përdorim në 

zierje [tjera përpos vajrave esenciale], karamele çokolate, bonbone acidi [ëmbëlsira], 

copëza muesli, shurupe aromatizuese, krema çokolate, krema me bazë kakao në formë të 

shtresave për lyerje, fara liri për konsumim nga njerëzit, fara qimnon, fara susami të 

pjekura dhe të bluara, përzierje brumërash, përzierje gatimi të gatshme, zëvëndësues 

sheqeri, shurupe aromatizuese   
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(111)  20887 

(151)  13/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/517 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  OPSTILAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20886 

(151)  13/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/518 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PANGEST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21035 

(151)  28/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/519 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ONTRIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  21058 

(151)  28/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/520 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  METROZOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20870 

(151)  07/09/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/521 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  LANIBOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20833 

(151)  29/08/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/522 

(732)  DOLCE & GABBANA 

TRADEMARKS S.r.l. VIA GOLDONI 10 

20129 MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  DOLCISSIMO DOLCE & 

GABBANA 
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(511) 3   Kozmetikë, parfem, parfem i forte, dezodorans për përdorim personal, sapun, 

sapun i lëngët, sapun i forte, shkuma për t’u larë, pasta për dhëmbë, shampoo, vajra eterik, 

losion për flokë, praparate për kaçurrela të përhershme të flokëve dhe qetësimin e flokëve, 

xhel për flokë, ngjyra për flokë, kremëra për fytyrë, maskara, tush për sy, hijezime për sy, 

lapsa për tualet, paketime për zbukurimin e fytyrës, buzkuç, puder, kremëra për trup, llak 

për thonjë, llak për fortësimin e thonjëve, vaj dhe losion për errësimin e lëkures   

 

 

 

(111)  20834 

(151)  29/08/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/523 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  VIBE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Telefona mobil, telefona smart dhe paisjet e tyre   

 

 

 

(111)  20835 

(151)  29/08/2017 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/524 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

,US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  INTROSPECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate diagnostifikuese dhe reagensa për qellime mjekësore   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të preparateve anti-psikotike farmaceutike  në 

gjakun e pacientëve   
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(111)  20874 

(151)  12/09/2017 

(181)  12/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/525 

(591)  e verdh, e kuqe, e bardhe, e gjelbër, e 

kaftë, e hirtë 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k  

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike;pije frutash dhe lengje frutash;shurupra dhe 

pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat   

 

 

 

(111)  20884 

(151)  13/09/2017 

(181)  12/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/526 

(300)  014676531  13/10/2015  BE 

(732)  Finmeccanica - Società per azioni 

Piazza Monte Grappa, 4 I-00195 Roma, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LEONARDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Menaxhimi i biznesit në fushën e avionëve, helikopterëve dhe automjeteve të 

blinduara luftarake;menaxhimin e biznesit në fushën e sistemeve, sensorëve dhe mbrojtësve  

elektronik, siguri, menaxhimin e trafikut dhe teknologjisë së hapësirës dhe 

shërbimet;menaxhimin e biznesit në fushën e Teknologjisë Informative dhe 

Telekomunikacionit (TIK). - Administrim biznesi në fushën e avionëve, helikopterëve dhe 

automjeteve të blinduara;administrim biznesi në fushën e sistemeve, sensorëve dhe 

mbrojtësve  elektronik, siguri, menaxhimi trafikut dhe teknologjisë  së hapësirës dhe 

shërbimeve;administrim biznesi në fushën e Teknologjisë Informative dhe 

Telekomunikacionit (TIK). - Menaxhimin e biznesit në lidhje me  konsultime strategjike, 

financa, marketing, prodhim, personelit dhe përfshirjen e kompanisë në e çështjet se shitjes 

së avionëve  , helikopterëve, automjeteve të blinduara luftarake, sistemet, sensorët dhe 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

397 

 

mbrojtësve  elektronik,  sigurisë dhe menaxhimit të trafikut, teknologjisë së hapësirës dhe 

shërbimeve, Teknologjisë Informative dhe Telekomunikacionit (TIK).   

37   Instalimi, mirëmbajtja dhe shërbimet e riparimit (harduerëve) në lidhje me 

elektronikën;Instalimi, mirëmbajtja dhe shërbimet e riparimit ajror, tokësor dhe sistemeve 

detare të mbrojtjes dhe sensorëve;Instalimi, shërbimet  e  mirëmbajtjes dhe riparimit të 

sistemeve për menaxhim të trafikut;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aeroplanëve, 

helikopterëve dhe automjete të blinduara luftarake;ofrimi i informacioneve në lidhje me 

instalimin, riparimin ose mirëmbajtjen e aeroplanëve, helikopterëve, automjete të blinduara 

luftarake dhe elektronike;instalimi i motorëve aeronautikë;servisimi i motorëve 

aeronautikë;mirëmbajtja dhe riparimi i anijeve kozmike;Instalimi, mirëmbajtja (harduerëve) 

dhe shërbimet e riparimit  në fushën e avionëve dhe helikopterëve, automjete luftarake të 

blinduara, sistemeve, sensorët dhe mbrojtësit elektronikë, sigurisë dhe menaxhimit të 

trafikut dhe teknologjisë së hapësirë dhe të shërbimeve;instalimi, mirëmbajtja (harduerëve) 

dhe shërbimet e riparimit në fushën e Teknologjisë Informative dhe Telekomunikacionit   

38   Shërbimet e telekomunikacionit;shërbimet e telekomunikacionit, gjegjësisht, 

transmetuesit e zërit, të dhënave / dokumenteve dhe video / imazhe, ushtarake, të sigurisë 

dhe në fushën  civile   

41   Shërbimet e trajnimit në lidhje me aeroplanët dhe helikopterët, automjete luftarake të 

blinduara, sistemeve, sensorët dhe elektroniket për mbrojtje dhe siguri, teknologjia e  

hapësirës dhe shërbimi, menaxhimi i trafikut dhe produktet e TI dhe shërbimeve   

42   Konsultimi dhe hulumtime në fushën e inxhinierisë së hapësirës ajrore;hulumtimi 

teknik në fushën e aeroplanëve, elektronike për mbrojtjen dhe siguri, aeronautike, 

sistemeve të mbrojtjes dhe teknologji hapësirë;zhvillimi i sistemeve të sigurisë dhe 

planifikimit të paparashikuara për sistemet e informacionit;planifikimi dhe zhvillimi i 

rrjeteve të komunikimeve elektronike;dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve elektronike për të 

dhënat  

sigurisë;zhvillimi i teknologjisë për fabrikimin e qarqeve për komunikim me wireless, 

procedimi elektronik i të dhënave, konsumit elektronike, automobilave 

elektronikë;specifikimet teknologji, gjegjësisht, analiza e kërkesave teknologjike dhe 

zhvillimin e rekomandimeve për programe kompjuterike dhe sistemeve dhe teknologji të 

tjera të nevojshme për të përmbushur këto kërkesa, në fushat e avionëve, për mbrojtje dhe 

siguri elektronike, aeronautike, sistemet e mbrojtjes dhe teknologji së hapësirë;shërbimet 

konsultuese në fushën e testimit të komponentëve elektronike dhe sistemeve 

elektronike;shërbimet e dizajnimin e Avionëve;dizajnimi i programeve kompjuterike dhe 

softuerëve në lidhje me avionët;zhvillimi i avionëve;dizajnimi dhe zhvillimi i softuerëve 

për data bazën elektronike;zhvillimi i teknologjisë për mbrojtjen e rrjeteve 

elektronike;shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajnimi lidhura me 

to;analiza industriale dhe shërbime kërkimore;dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterike;programimi kompjuterik;shkencë, teknologji, modelim dhe 

simulim, dizajn dhe shërbime konsulentë lidhur me aeroplanë dhe helikopterë, automjete 

luftarake të blinduara, sistemet, sensorë, mbrojtje dhe siguri elektronike, teknologji hapësirë 

dhe shërbimet, menaxhimit të trafikut dhe produktet e TI dhe shërbimet;Instalimi, 

mirëmbajtja dhe shërbimet e riparimit lidhur me elektronikën (softuerëve);Instalimi, 

mirëmbajtja dhe shërbimet e riparimit (softuerëve) për produktet TI;shërbimet instalimin 

dhe mirëmbajtjen (softuerëve) në fushën e avionëve dhe helikopterëve, automjete luftarake 

të blinduara, sistemet, sensorët dhe mbrojtja dhe sigurisë elektronike, sigurisë dhe 
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menaxhimi trafikut dhe teknologjisë së hapësirë dhe shërbimeve;instalimet dhe  shërbimet 

mirëmbajtjes (softuerëve) në fushën e teknologjisë Informative dhe telekomunikacionit.   

 

 

 

(111)  21038 

(151)  28/09/2017 

(181)  13/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/533 

(591)  E kaltër  

(732)  Mag. Gottfried Koos & Mag. 

Christian Perwög Vamed AG 

Sternagasse 5  A-1232 Wien, AT 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre   

38   Telekomunikacione   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

44   Shërbime mjekësore;shërbime veterinare;kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët;shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore   

 

 

 

(111)  21025 

(151)  26/09/2017 

(181)  13/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/534 

(300)  30 2016 101 308.7  15/02/2016  DE 

(732)  YAYLA Türk Lebensmittelvertrieb 

GmbH Emil-Schäfer-Straße 18 

 47800 Krefeld, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   YAYLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; mish i përpunuar; pemë dhe perime të 

konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimorë dhe yndyrna   
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30   Kafe çaj, kakao, zëvendësues i kafesë, oriz, tapioka dhe sago; miell dhe produkte nga 

drithërat, bukë, produkte pjekurinash dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira të ngrira; sheqer, mjaltë, 

melasa; maja, pluhur për pjekje; krip, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

 

 

 

(111)  21033 

(151)  28/09/2017 

(181)  13/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/535 

(591)  Kaltërt, e gjelbërt e ndritshme, e 

gjelbërt e errët, kuqe, okër, bezh, e zezë, e 

bardhë 

(300)  UK00003151957  26/02/2016  UK 

(732)  Local Planet International Limited 

Wallside House Mount Ephraim Road 

Tunbridge Wells Kent TN11EG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e publikimit; shërbimet e menaxhimit të biznesit; shërbimet e 

menaxhimit të administratës; shërbimet e zyrës; shërbimet e hulumtimit të tregut; shërbimet 

e analizimit të publikimeve; shërbimet e hulumtimit të publikimeve; shërbimet e 

marrëdhënieve publike; shërbimet e sigurimit të hapësirës reklamuese, kohët dhe mediat; 

shërbimet e huadhënies së mediave; shërbimet për të krijuar rrjet të kontakteve të biznesit; 

shërbimet e marketingut; shërbimet e sigurimit të hapësirës reklamuese; shërbimet e 

reklamimit digjital; shërbimet e këshillimit të klientëve për strategjinë e marketingut; 

shërbimet e ofrimit të informacionit për konsumatorët rreth marketingut; distribuimi i 

reklamave, marketingut dhe materialeve reklamuese; shërbimet e ndërmjetësimit në 

afarizmin tregtarë për palët e treta; ndërmjetësimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare 

për të tjerët; shërbimet e ndërmjetësimit tek marrëveshjet për shitjen dhe blerjen e të 

mirave; shërbimet e publikimeve grafike; sherbimet strategjike te brendeve-markave;  

sherbimet e krijimit te markave; sherbimet e rrjetit afariste; sherbimet e reklamimit 

promovues; onlajn reklamime ne rrjetet kompjuterike; reklamimi biznes Internet sajteve; 

ofrimi i sherbimeve te reklamimit kompjuterik; reklamime permes rrjeteve te  medijave 

elektronike e posaçërisht permes internetit; pergaditja dhe realizimi i planeve dhe 

koncepteve te mediave dhe reklamimit; organizimi i kontakteve afariste dhe komerciale; 

sherbimet e ofrimit te hapesires reklamuese permes mjeteve elektronike  dhe permes  

rrjeteve globale informative; shërbimet e distribuimit te reklamimit per te tjerët permes 

onlajn rrjeteve komunikuese ne internet; sherbimet e ofrimit te informacioneve afariste 

permes rrjeteve globale kompjuterike; sherbimet e keshillimit afariste  dhe administrimi  

lidhur me aktivitetet e marketingut; sherbimet e keshillimit lidhur me marketingun; 

sherbimet e administrimit lidhur me marketingun; sherbimet e ofrimit te informacioneve te 

cilat lidhen me marketingun; distribuimi i te dhenave te cilat janë lidhur me reklamimin; 

sherbimet e informimit, sherbimet keshillëdhenese  dhe sherbimet e konsultimit lidhur me 
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te cekurat me lartë   

 

 

 

(111)  21104 

(151)  04/10/2017 

(181)  13/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/536 

(732)  Thomas Henry GmbH & Co. KG 

Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbulesa koke, në veçanti pelerina (me  pjesën e përparme këmishë – 

chemisettes), këmisha, pantollona, kapela, xhaketa, xhaketa të rënda, kapela kafke, kaçketa, 

pulovër, shalla, triko, fanella me mëngë të shkurtra   

32   Birra; ujë mineral dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve   

33   Pije alkoolike (përpos birrave   

35   Reklamim; shërbimet e menaxhimit të biznesit   

43   Ofrimin e ushqimit dhe pijeve si dhe akomodim të përkohshëm.”    

 

 

 

(111)  21101 

(151)  04/10/2017 

(181)  14/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/542 

(732)  Thomas Henry GmbH & Co. KG 

Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 
 

(540)  THOMAS HENRY 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbulesa koke, në veçanti pelerina (me  pjesën e përparme këmishë – 

chemisettes), këmisha, pantollona, kapela, xhaketa, xhaketa të rënda, kapela kafke, kaçketa, 

pulovër, shalla, triko, fanella me mëngë të shkurtra   

32   Birra; ujë mineral dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve   
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33   Pije alkoolike (përpos birrave   

35   Reklamim; shërbimet e menaxhimit të biznesit.”   

43   Ofrimin e ushqimit dhe pijeve si dhe akomodim të përkohshëm.”    

 

 

 

(111)  21042 

(151)  28/09/2017 

(181)  14/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/543 

(591)   kaltër, hirit,kaltërt e ndritëshme, 

bardhë dhe zezë. 

(300)  30114  16/10/2015  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road  Suite 300  

 Wilmington  Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare;duhan;produkte te duhanit;shkrepëse;çak mak;artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  21289 

(151)  20/10/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/544 

(732)  Alshawaf Group for Industry & Trade 

Limited Liability Co. Aljajieh, estate 224 

Jajieh estate district Hama, SY 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, lustrim, gërryese dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për pas rojes, alkale të avullues (amoniak), qumsht bajamesh për qëllime 

kozmetike, vaj bajamesh, aloea vera për qëllime kozmetike, preparatë antistatik për qëllime 

shtëpiake, parfume, zbutës të ndryshëm nga ato për qëllime mjekësore, preparate zbardhues 

(lavanderi), kaltërsues për lavanderi, shkëlqyes ngjyrash kimikate për qëllime shtëpiake 
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(lavanderi), tortë nga sapuni për tualet (forma), kanaqe nën presion ajri për pastrim dhe 

qëllime pluhuri, shkums pastrimi, vajra esenciale nga citroni, pëlhura dhe preparate për 

pastrim të sipërfaqeve, kujdes flokësh, kujdes lëkure, lecka të prera të impregnuara me 

heqës të kozmetikës, soda për larje, ngjyrues për qëllime tualeti, preparate për heqjen e 

ngjyrave, deodorante për qenje njerzore ose për kafshë, preparate larës për përdorim në 

shëndetsi ose për për eliminimin e kundërmimit personal (aromatik likuid), tharëse për enë 

makina larëse, zbutës pëlhurash për përdorim në lavanderi, dyll dyshemeje, heqës të dyllit 

për dysheme (preparate gërvishtës), likudë jo rëshqitës për dysheme, dyll jo rëshqitës për 

dysheme, losione flokësh, preparate për lavanderi, preparate lvanderie për zbutje, nisheste 

lavanderie, lustra lavanderie, losione për qëllime kozmetike, vaj terpentine për ç’vajosje, 

vajra për qëllime pastrimi, lustrues mobiljesh dhe dyshemeje, preparate për heqjen e 

dryshkut, qese për aromatizim të çarçafëve, solucione për gryerje, preparate për heqje të 

dyllit, esenca aromatike, vajra vullues, kozmetikë, losione flokësh, dentifricë, losione pas 

rojes, likuidë pastrimi, dezinfektues   

 

 

 

(111)  21044 

(151)  28/09/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/545 

(732)  Foodland doo Beograd Bulevar Peke 

Dapčevića 29, 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë dhe perime të koservuara, thara dhe ziera;xhele, reçele, komposte   

30   Pije nga pemët dhe lëngje pemësh   

 

 

 

(111)  21046 

(151)  28/09/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/547 

(591)  E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelbër, 

ngjyrë kafe 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 30   Çokollatë, ëmbëlsira dhe prodhime ëmbëltoresh   

 

 

 

(111)  21048 

(151)  28/09/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/548 

(591)  E kuqe, e bardhë,  ngjyrë kafe, e 

verdhë 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, ëmbëlsira dhe prodhime ëmbëltoresh   

 

 

 

(111)  21050 

(151)  28/09/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/549 

(591)  E kuqe, e bardhë,  ngjyrë kafe, e 

verdhë 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, ëmbëlsira dhe prodhime ëmbëltoresh   

 

 

 

(111)  21040 

(151)  28/09/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/550 

(591)  E kaltër, e kuqe 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 30   Prodhime nga mielli;prodhime nga drithrat;prodhime nga misri;grisina  në formë 

thuprash   

 

 

 

(111)  20741 

(151)  14/08/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/551 

(591)  E verdhë, e kaltër, ngjyrë kafe, e kuqe, 

e bardhë 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, ëmbëlsira dhe prodhime ëmbëltoresh   

 

 

 

(111)  20940 

(151)  15/09/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/552 

(591)  E kuqe, e zezeë, e bardhë,  ngjyrë 

kafe, e verdhë, e gjelbër 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; grisina  në 

formë thuprash   
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(111)  20740 

(151)  14/08/2017 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/554 

(591)  E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelbër, 

ngjyrë kafe 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, ëmbëlsira dhe prodhime ëmbëltoresh.   

 

 

 

(111)  20945 

(151)  15/09/2017 

(181)  19/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/557 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Funzol 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  20968 

(151)  19/09/2017 

(181)  19/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/558 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  NIRVAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  20743 

(151)  14/08/2017 

(181)  19/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/559 

(300)  302015056755.8  20/10/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  K-CLASSIC CRUNCHY PILLOWS 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Produkte ushqimore dhe ushqime për kafshë; biskota dhe ëmbëlsira për kafshë 

dhe kafshët shtëpiake; ushqimet të përpunuara për kafshët dhe kafshë shtëpiake; kockat 

përtypëse të tretshme dhe shufra për kafshët shtëpiake; kutllebone ( për zogj kafazi)    

 

 

 

(111)  20742 

(151)  14/08/2017 

(181)  19/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/560 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, 

Louisville, Kentucky, 40213, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BUCKET 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, 

qumsht dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra.   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca dhe, sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur-

gatimi; krypë; mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

 

 

 

(111)  21286 

(151)  20/10/2017 

(181)  20/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/563 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station 

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

(540)  PALIROY 
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(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  21287 

(151)  20/10/2017 

(181)  20/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/564 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station 

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ZEGRALYR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  21288 

(151)  20/10/2017 

(181)  20/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/565 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp One 

Merck Driver, Whitehouse Station New 

Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ZEPATIER 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  20943 

(151)  15/09/2017 

(181)  20/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/566 

(591)  E kuqe, e verdhë, tirkiz,   

e kaltër e errët 

(300)  86/822,555  17/11/2015  US 

(732)  Biogen MA Inc. 250 Binney Street, 

Cambridge, MASSACHUSETTS 02142, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 

(540)  
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(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin çrregullimeve neurologjike   

 

 

 

(111)  20757 

(151)  15/08/2017 

(181)  20/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/567 

(591)  NGJYRË E BARDHË E VERDHË, E 

PORTOKALLT, E KUQE 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues kafeje;oriz;tapioka dhe sago;miell dhe prodhime te 

bëra me drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;akullore, sheqer, mjaltë, melase;maja, pluhur 

për pjekje;krip;mustardë;uthull, mëlmesa (si erëza), erëza, akull   

35   Shpallje, udhëheqje pune, administrim me punët, punë zyresh, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe pakicë dhe eksport – import me;kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale;oriz;tapiokë dhe sago;miellit dhe prodhimeve te bëra me drithërat;bukës, pastave 

dhe ëmbëlsirave;akullores, sheqerit, mjaltës, melasës;majas, pluhurit për 

pjekje;kripës;mustardës;uthullës, mëlmesave (si erëza), erëzave, akullit;të bërit bashkë për 

dobi të tjerëve, të prodhimeve duke ju mundësuar shfrytëzuesve që më lehtë ti shikojnë ose 

blejnë ato mallra nga shitoret, nëpërmjet katalogjeve, postës ose nëpërmjet mediave 

elektronike, nëpërmjet ueb faqeve   

39   Shërbime transporti, paketim dhe magazinim të mallit   

 

 

 

(111)  21284 

(151)  20/10/2017 

(181)  21/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/568 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 

(540)  RECEPTIV 
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(511) 5   Preparate diagnostifikuese dhe reagensa për qellime mjekësore   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të preparateve anti-psikotike farmaceutike  në 

gjakun e pacientëve   

 

 

 

(111)  20942 

(151)  15/09/2017 

(181)  21/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/569 

(732)  TRULY OPTO-ELECTRONICS 

LIMITED 13th Floor, Chung Shun Knitting 

Centre, 1-3 Wing Yip Street, Kwai Chung, 

New Territories, HK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  TRULY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kalkulator, kompjuter personal, kompjuter tablet, paisje kompjuterike periferike, 

fjalor elektronik si dhe organizues elektronik të të dhënave që mbahen në dorë; radio 

pejxher; telefona mobil; pjesë dhe pjesë montuese për të gjithë artikujt e lartëcekur; bateri, 

celularë dhe mbushës të tyre   

10   Monitor medicinal, monitor për matjen e shtypjes së gjakut, monitor për matjen e 

glukozës së kolesterolit, monitor për matjen e rrahjeve të zemrës, termometër, termometër 

për qëllime mjekësore   

21   Brusha elektrike për dhëmbë dhe pjesët e tyre; krehër elektrik   

 

 

 

(111)  21109 

(151)  04/10/2017 

(181)  21/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/570 

(591)  bardhë, kuqe dhe verdhë 

(732)  DURU BULGUR GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI Organize 

Sanayi Bolgesi PK: 3 KARAMAN , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.’’Muharrem Fejza” 

Royal l/2 nr.5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; përpunime të mishit;  pemë dhe perime te 
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konservuara, ngrira, thara dyhe ziera; xhelatinë, reqel, kompot; vezë, qumësht dhe 

produktete qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zavëndësues të kafes; oriz; tapioka dhe sago;  miell dhe produkte 

nga drithërat; bukë, kek dhe embëlsira; akullore; sheçer, mjaltë, melasë; tharem, pluhur për 

pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca (si shtesa); melmesa; akull   

 

 

 

(111)  21105 

(151)  04/10/2017 

(181)  21/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/571 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4  86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama            Rr.’’Muharrem 

Fejza” Royal l/2 nr.5 Prishtinë 

 
 

(540)  Primo 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht,  produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash,pije më bazë jogurti, jogurt çokolate ose nga kakao; 

pije të përziera jo alkoolike  nga qumështi, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i butë i 

bardhë me fruta dhe bimë; deserte të cilët përbehën kryesisht nga qumështi; gjalpë; djath 

dhe produkte nga djathi;  qumësht dhe kumësht  pluhur  zi gjera ushqimore, sme ose pa 

aditive; lyrës (te cilet përbejnë yndyrë); milk shejk; uthull   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte bukëpjekësish me qendrim 

afatëgjatë dhe pjekurina, posaçërisht torte te gatëshme dhe  vafle-embëlsira;  pije me bazë 

kakao; puding nga orizi   

 

 

 

(111)  20979 

(151)  19/09/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/573 

(732)  NBA Properties, Inc.  Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr."Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë   

 
 

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

411 

 

 

(511) 25   veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për basketboll, 

pantofla, maica, këmisha, gjysëm maica, duksa,  pjesë të poshtëme të trenerkave, pantolla, 

maica me britella, drese, pantallona të shkurta, pizhama, maica sportive, maica për ragbi, 

gjempera,  rripa, kollare, këmisha të fjetjes,  sheshira, kapela, mbrojtëse në kapela, tuta për 

ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave për ngrohje, kanatiere për ushtrime të hudhjes, xhaketa, 

xhaketa me kapela, pallto, grykore për foshnje të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë, 

bylyzyk, përparëse,  ndresa të poshtëme, bokserka, pantallona të gjërë, mbrojtëse për vesh, 

dorashka, dorashka vetëm me gishtin e madh, shalla, kanatiere të endure dhe të thurura, 

fustane nga zhersei, fustane, drese dhe uniforma për tifoz, rroba për not, rroba banjoje, 

kostume të larjes, bikine, kostume të larjes të holla-ngushta,  brekë noti, shorce për surfim, 

rroba për zhytje, faculeta për plazhë, mbulesa për kostume të larjes, pelerina për kostume të 

larjes, sandale, sandale plazhi, sheshira plazhi, mbrojtëse për diell, kapela noti, kapela për 

larje, mbulesa të reja koke me shënja dekorative  të ngjitura   

41   argëtim dhe shërbime të  arsimimit në kuptim të ndodhime televizive  dhe 

radio programeve  nga lëmi i basketboolit  dhe transmetimi live  i lojërave basketbollistike   

dhe shfaqjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit  të show televiziv  

dhe radio show programeve me lojëra basketbolli,  ngjarjeve  të basketbollit dhe  

programeve  nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave  

dhe kampeve të basketbollit, klinika dhe kampe për trajner, klinika dhe kampe për ekipe  

vallëzuese dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e dëfrimit në kuptimin e paraqitjes  

përsonale të maskotave të kostimizuara ose ekipeve vallëzuese  në lojërat e basketbollit   

dhë shfaqjeve, klinikave, kampeve, promocioneve dhë ngjarjeve tjera, ngjarjeve speciale 

dhe ahengjëve lidhur me baskëtbollin; shërbimet e klubeve të adhuruesve; shërbimet e 

dëfrimit, përkatësisht ato që ofrojnë  paraqitjën websajt të përmbajtjëve multimediale në 

kuptim të ngjarjëve më të rëndësishme televizive, të ngjarjeve më të rëndësishme 

interaktive televizive, video xhirimet, video strim xhirimet, zgjedhjet interaktive të video 

ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, ngjarjëve të rëndësishme të radio dhe 

audio xhirimeve në fushën e basketbollit; shërbimet e sigurimit të lajmeve dhe 

informacioneve në kuptimin e statistikave dhe gjërave tjera nga fusha e basketbollit; onlajn 

lojërat të cilat nuk mund të mirren-bartën, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat, 

video lojërat  interaktive, lojërat akcioni, lojëra arkade, lojërat shoqërore për të rritur dhe 

fëmijë, lojëra në tabelë, enigma-radhitëse, lojëra vogëlsira; shërbimet e publikimeve 

elektronike, përkatësisht, publikimi i revistava, udhërrefyesve, buletineve, ngjyrosjëve dhe 

lojërave tek të cilat  lojëtarët caktohën përmes internetit,e të gjitha në lidhje më 

basketbollin; shërbimet e sigurimit onlajn të të dhënave  në bazën kompjuterike  nga fusha 

e basketbollit. 
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(111)  21285 

(151)  20/10/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/574 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  CHOCOWHEELS 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer   

 

 

 

(111)  20776 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/575 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DEGRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje;shtojca diete për njerëzit dhe kafshët;emplastër, materialet për 

lidhje;materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuesit;preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet   

 

 

 

(111)  20772 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/576 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DESEFIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

413 

 

mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje;shtojca diete për njerëzit dhe kafshët;emplastër, materialet për 

lidhje;materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuesit;preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet   

 

 

 

(111)  20754 

(151)  15/08/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/577 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  İmatis 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje; shtojca diete për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet për lidhje; 

materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

 

 

 

(111)  20973 

(151)  19/09/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/578 

(732)  Lonza Ltd.  Lonzastrasse, Visp 3930, 

CH 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  CARNIPURE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Carnitine, kripërat e saj dhe derivatet për përdorim në prodhimin e preparateve 

farmaceutike, substancave dietetike dhe ushqimeve   

5   Carnitine, kripërat e saj dhe derivatet për qëllime farmaceutike.   
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(111)  20975 

(151)  19/09/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/579 

(732)  DD IP Holder LLC  P.O. Box 9141 

Canton, Massachusetts 02021, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  DUNKIN ' DONUTS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mbushje me baze frutash per petulla, biskota dhe byrek; vajrat dhe yndyrnat per 

ushqim; veshje frutash; veshje lajthije; shkurtues; perime te gatuara; supa; sallata   

30    Petulla; produkte furre; biskota; embelsira; byrek; muffin; embelsira te thjeshta, te 

veshura me sheqer te shkrire, te mbuluara apo te mbushura; sanduice, pizza; sheqer; miell; 

extrakte arome; tharme ne forme pikash gatimi; mjalte; tharm; pluhur gatimi; mbushje per 

embelsira me baze kremi; mbushje per embelsira me baze cokollate; veshje me baze 

cokollate; kafe dhe pijet e bazuara ne kafe; caj dhe pijet e bazuara ne caj; kakao dhe pijet e 

bazuara ne kakao; pijet te aromatizuara me kafe dhe pijet slush   

32   Pije jo alkoolike; lengje frutash dhe pije frutash; pijet e aromatizuara me fruta dhe e 

tipit slush; lengjet e shtrydhura; pijet e lehta me arome kafeje; sirupet dhe preparatet tjera, 

koncentratet, dhe pluhurat per berjen e pijeve te buta dhe te frutave   

43   Sherbimet e restorantit; sherbimet kafe; sherbimet snack bar; sherbimet e restoranteve 

fast-food   

 

 

 

(111)  20977 

(151)  19/09/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/580 

(732)  DD IP Holder LLC  P.O. Box 9141 

Canton, Massachusetts 02021, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Petulla; produkte furre; biskota; embelsira; byrek; muffin; embelsira te thjeshta, 

te veshura me sheqer te shkrire, te mbuluara apo te mbushura; sanduice, pizza; sheqer; 

miell; ekstrakte arome; tharme ne forme pikash gatimi; mjalte; tharm; pluhur gatimi; 

mbushje per embelsira me baze kremi; mbushje per embelsira me baze cokollate; veshje me 

baze cokollate; kafe dhe pijet e bazuara ne kafe; caj dhe pijet e bazuara ne caj; kakao dhe 

pijet e bazuara ne kakao; pijet te aromatizuara me kafe dhe pijet slush   

32   Pije jo alkoolike; lengje frutash dhe pije frutash; pijet e aromatizuara me fruta dhe e 

tipit slush; lengjet e shtrydhura; pijet e lehta me arome kafeje; sirupet dhe preparatet tjera, 

koncentratet, dhe pluhurat per berjen e pijeve te buta dhe te frutave   

43   Sherbimet e restorantit; sherbimet kafe; sherbimet snack bar; sherbimet e restoranteve 

fast-food   
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(111)  21116 

(151)  04/10/2017 

(181)  22/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/581 

(732)  Wilstone Holdings Limited 1, 

Lambousa Street, CY-1095 Nicosia , CY 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ALEXANDRION 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verërat, pijet e forta alkoolike dhe likeret.   

42   Krijimi i ueb sajteve (internet)   

 

 

 

(111)  21106 

(151)  04/10/2017 

(181)  26/04/2026 

(300)  OAIM nr.015201338  10/03/2016  AL 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, , AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra mineralë; ujëra të gazuar; ujë pa gaz;  ujë me sifon; pije freskuese jo-

alkoolike; pije freskuese izotonike; aperitivë, jo-alkoolikë; kokteje, jo-alkoolike; pije 

freskuese jo-alkoolike me bazë mjaltin; pije freskuese frutash; lëngje frutash; smoothie 

(qull frutash ose perimesh); ekstrakte frutash jo-alkoolike; lëngje perimesh [pije freskuese]; 

shurupe për bërjen e pijeve freskuese; përgatitje për bërjen e pijeve freskuese; përgatitje për 

bërjen e likereve   

33   Pije alkoolike (përveç birrave); konjak [raki vere]; brendi; raki [pije freskuese]; pije 

freskuese të distiluara; pije që ndihmojnë tretjen [likere dhe raki]; aperitivë; pije të hidhura; 

musht molle; kokteje; xhin; likere; rum; vodkë; uiski; verë; hidromel [pije alkoolike nga 

fermentimi i mjaltit]; pije freskuese alkoolike të përziera paraprakisht, përveç atyre me bazë 

birrën; esenca alkoolike   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime baresh; kafe; kafeteri; bar-

rostiçeri; mensa; restorante; restorante vetëshërbimi; bufe ushqimesh dhe pijesh; akomodim 
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i përkohshëm; hotele; motele; pensione (hotele të vogla); shtëpi turistike; rezervime për 

akomodim të përkohshëm; agjenci akomodimi [hotele, pensione]; shërbime të kampeve të 

pushimit [strehim]; sigurimi i hapësirave dhe mjeteve të kampingut; dhënia me qira e 

sallave të takimit; akomodimi i përkohshëm me qira; dhënia me qira e tendave; dhënia me 

qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, qelqurinave; dhënia me qira e 

konstruksioneve të transportueshme   

 

 

 

(111)  20991 

(151)  19/09/2017 

(181)  26/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/588 

(300)  201571263  28/10/2015  SI 

(732)  ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. 

Strojarska ulica 2, 4226 ŽIRI, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ALPINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Këpucë mbrojtëse; këpucë mbrojtëse industriale; këpucë shërbimeve: mbrojtëse 

kundrejt aksidenteve ose dëmtimit    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës që nuk përfshihen në klasa të tjera; sëndukë dhe çanta 

udhëtimi; çanta që merren me vete në bordin e avionit; çanta të vogëla dore udhëtimi; çanta 

që mbahen në shpatull; çanta të vogla dore për gra; çanta të vogla dore për burra; valixhe të 

vogla lëkure për dokumenta; çanta për libra dhe dokumenta; çanta plazhi; çanta që mbahen 

në shpinë; çanta për psonisje; çanta për psonisje me rrota; set çantash për udhëtim 

(materiale lëkure); çanta me zinxhir dhe një dorezë për mbajtje kustumi dhe xhaketash gjatë 

udhëtimit; valixhe; çanta sporti; çanta (mbështjellëse, çantë postieri) prej lëkurë, për 

amballazhim; çanta për kampista; çanta për alpinista; kuleta; portofolla; çanta për karta 

(portofolë); këllëfë për çelësa; shkopinj që ndihmojnë në marshim   

25   Veshje për këmbë; veshje; veshje për kokë; veshje për këmbë për gra; veshje për 

këmbë për burra; veshje për këmbë për fëmij; këpucë; këpucë për kosturm; këpucë për 

mbrëmje; këpucë për punë; këpucë për ecje; sandale; këpucë  me qafa; këpucë gjysma; 

këpucë deri tek nyja e këmbës; këpucë pa lidhësa (veshje për këmbë); këpucë të sheshta; 

këpucë për përdorim të përditshëm; veshje për këmbë për kohë të lirë; veshje sporti për 

këmbë; këpucë sporti; këpucë për vrapim, këpucë për ski dhe këpucë për në fshat; këpucë 

për ski; veshje për këmbë për skijim; këpucë dhe këpucë me qafa të ngrohura; këpucë për 

guzhmë dërrase; këpucë për ecje me ski; veshje për këmbë për ngjitje në mal; veshje për 

këmbë për marshim; veshje ushtarake për këmbë; veshje për këmbë për gjueti; veshje për 

këmbë për alpinizëm; këpucë për gjimnastikë; pantofla; nallane; këpucë prej cope me fund 

prej material litari apo gome ose sandale; pjesë të sipërme për veshje në këmbë; tabanë për 

veshje në këmbë; çorape; veshje sporti; veshje e jashtme për mbrojtje nga era; kostume 

sporti për nxehmje; tuta pambuku për ushtrime; veshje e sipërme prej pambuku për 

ushtrime, veshje për pjesën e sipërme të trupit e trashë dhe e butë; rripa (veshje); veshje për 

skijim; veshje e sipërme për ski; pantolloa për ski; kapele për ski; doreza (veshje); doreza 
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për ski   

28   Artikuj gjimastikorë dhe sportivë që nuk përfshihen në klasa të tjera, ski; ski alpine; 

skil për ecje; ski nordike; ski edhe për ngjitje; ski me rula; patina me rula në një vijë; 

shkopinj për ski; lidhje për ski dhe pjesë të tyre; lidhëse për ski alpine; lidhëse për ski për 

ecje; lidhëse për ski nordike; lidhëse për ski edhe për ngjitje; çanta për ski   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; përpunim 

administrativ të porosive të blerjes; organizim spektakle mode për qëllime promovimi; 

organizim ekspozitash për qëllime komerciale apo publiciteti; organizim panairesh tregatrë 

për qëllime komerciale apo publiciteti; kërkime biznesi; anketim për biznes; prezantim të 

mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; marketing; shërbime 

marketingu dhe shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë duke iu referuar të gjithë llojeve 

të veshjeve të këmbëve, veshjeve sportive për këmbë, veshjeve për këmbë për alpinizëm, 

veshjeve për këmbë për ngjitje në mal, këpucëve për ski, veshje për këmbë për skijim, 

këpucë me qafa dhe këpucë për ecje, veshje mbrojtëse për këmbë, pjesë të veshjeve për 

këmbë, çanta, çanta shpine, çanta sporti, pajisjeve shtesë për modë, pajisjeve shtesë për 

veshje, çadra, artikuj për pastrim dhe mirëmbajtje të veshjeve për këmbë, tabanë për veshje 

për këmbë, lugë këpucësh, lidhëse për këpucë, veshje, veshje për sporte, veshje e jashtme 

për mbrojtje nga era, kostume sporti për nxehmje; veshje për kokë, artikuj gjimnastikorë 

dhe sportivë, ski, ski  alpine, ski për ecje, ski me rula, lidhëse për ski, shkopinj për ski, 

shkopinj për marshim, shtresa për nxehje, ngrohëse duarsh, ngrohëse për këmbë, ngrohëse 

për këpucë dhe këpucë me qafa, tabanë për ski të ngrohura, çorape, veshje direkt për këmbë 

dhe kofsha, duke përfshirë shitjet nëpërmjet Internetit dhe shitjet në linjë në një rrjet 

kompjuterik   

 

 

 

(111)  21359 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/589 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  Hamazinc 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; elemente kimike    
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(111)  21325 

(151)  31/10/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/591 

(591)  NGJYRË E GJELBËR 

(732)  KARACAN MADENCİLİK İÇECEK 

GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Ertuğrulgazi Mah. 

Damar Sok. No 36 ESKİŞEHİR, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra të gazuar; pije aloe vera, jo alkoolike; aperitivë, jo alkoolik; birrë; birrë me 

bazë kokteji; wort (fara për bërje birrë) birre; musht, jo alkoolik; kokteje jo alkoolike; 

esenca për bërjen e pijeve; ekstrakte nga kulpra për bërjen e birrës; lëngje frutash; nektare 

frutash, jo alkoolikë; birrë xhenxhefili; musht rrushi, i pa fermentuar; pije izotonike; kvas 

(pije jo alkoolike); limonadë; ujë litiumi; birrë malti; wort malti (fara); qumsht bajamesh 

(pije); ujë mineral (pije); musht; pije jo alkoolike; pije jo alkoolike të aromatizuara me kafe; 

pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; ekstrakte frutash jo alkoolike; pije nga lëngje 

frutash jo alkoolike; pije me bazë mjalti jo alkoolike; aromatizues portokalli dhe bajamesh 

për pije; pastile (tableta) për shkumëzim të pijeve; qumsht kikiriki (pije jo alkoolike); 

pluhur për shkumëzim të pijeve; preparate për bërjen e ujit të gazuar; preparate për bërjen e 

pijeve; preparate për bërjen e likerëve; preparate për bërjen e ujit të mineral; pije të 

pasuruara me proteina për sportistë; pije me bazë orizi, të ndryshme nga zëvendësuesit e 

qumshtit; sarsapalia (pije jo alkoolike); ujë mineral; sherbete (pije); smuthi (pije); ujë sodë; 

pije me bazë soje, të ndryshme nga zëvendësuesit e qumshtit; shurup për pije; shurup për 

limonadë; ujë tavoline; lëngje domatesh (pije); lëngje perimesh (pije); ujëra (pije); pije hire.    

35   Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë (markete, supermarkete, hipermarkete, 

qendra tregtare) të Ujërave të gazuar; pijeve aloe vera, jo alkoolike; aperitivëve, jo alkoolik; 

birrave; birrës me bazë kokteji; wort (farave për bërje birrë) birre; mushtit, jo alkoolik; 

koktejeve jo alkoolike; esencave për bërjen e birrës; ekstrakte nga kulpra për bërjen e 

birrës; lëngjeve të frutave; nektareve të frutave, jo alkoolikë; birrës nga xhenxhefili; mushtit 

të rrushit, i pa fermentuar; pijeve izotonike; kvasit (pije jo alkoolike); limonadave; ujit të 

litiumi; birrës së maltit; wort malti (fara); qumshtit të bajameve (pije); ujërave mineral 

(pije); mushtit; pijeve jo alkoolike; pijeve jo alkoolike të aromatizuara me kafe; pijeve jo 

alkoolike të aromatizuara me çaj; ekstrakteve të frutave jo alkoolike; pijeve nga lëngje 

frutash jo alkoolike; pijeve me bazë mjalti jo alkoolike; aromatizuesve nga portokalli dhe 

bajamet për pije; pastileve (tableta) për shkumëzim të pijeve; qumshtit nga kikiriki (pije jo 

alkoolike); pluhurit për shkumëzim të pijeve; preparateve për bërjen e ujërave të gazuara; 

preparateve për bërjen e pijeve; preparateve për bërjen e likerëve; preparateve për bërjen e 

ujit mineral; pijeve të pasuruara me proteina për sportistë; pijeve me bazë orizi, të 

ndryshme nga zëvendësuesit e qumshtit; sarsapalisë (pije jo alkoolike); ujërave mineral; 
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sherbeteve (pije); smuthit (pije); ujërave sodë; pijeve me bazë soje, të ndryshme nga 

zëvendësuesit e qumshtit; shurupit për pije; shurupit për limonadë; ujërave për tavoline; 

lëngjeve nga domatet (pije); lëngjeve nga perimet (pije); ujërave (pije); pijeve nga hira.   

 

 

 

(111)  21327 

(151)  31/10/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/592 

(300)  Z20161226  27/10/2015  HR 

(732)  Jamnica d.d. Getaldićeva 3, 10 000 

Zagreb, HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  JAMNICA UZ SVAKI OBROK 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë dhe sago, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, pasta dhe torte, ëmbëlsira; akull i ngrënshëm; 

mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; 

akull   

32   Birrë; ujëra mineral, burimi dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (pos birrës)   

 

 

 

(111)  21165 

(151)  12/10/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/593 

(300)  Z20151225  27/10/2015  HR 

(732)  Jamnica d.d. Getaldićeva 3, 10 000 

Zagreb, HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  JANA IZVOR ŽIVOTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra mineral, burimi dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   
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(111)  21167 

(151)  12/10/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/594 

(300)  Z20151224  27/10/2015  HR 

(732)  Jamnica d.d. Getaldićeva 3, 10 000 

Zagreb, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  JANA VODA S PORUKOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra mineral, burimi dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  21336 

(151)  31/10/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/595 

(300)  Z20151227  27/10/1227  HR 

(732)  Jamnica d.d. Getaldićeva 3, 10 000 

Zagreb, HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  SENSATION OKUS KOJI 

RAZBIJA MONOTONIJU 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra mineral, burimi dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  20993 

(151)  19/09/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/596 

(732)  ASSA ABLOY Entrance Systems AB 

Box 131 SE-261 22 Landskrona, SE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  BESAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Dyer dhe porta; seksione dyersh dhe portash; seksione muri që hapen, fletë dyersh 

(dyer), korniza dyersh dhe panele dyersh; pengesa rrotulluese në vendkalim; linja (teli) dhe 

binarë: konriza mbyllëse dhe korniza mbrojtëse; paisje jo elektrike mbyllëse; mentesha, 

montime dhe spirale (jo elektrike); qepena rulli; pjesë dhe komponentë të mallrave të 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

421 

 

lartëpërmendura; i gjithë malli i lartëpërmendur përmban ose kryesisht përbëhet nga metali   

7   Mbyllës dhe hapës dyersh elektrik, pneumatik dhe hidraulik; motorë elektrik për dyer 

dhe porta; pjesë dhe komponentë për mallrat e lartëpërmendura   

9   Mbyllës dyersh (elektrik); regullues elektronik të dyerve dhe portave, sisteme kontrolli 

dhe operative; njësi senzori dhe instalime sinjalizuese drite; paisje kontrolli dhe monitorimi, 

posaçërisht për dyer dhe porta; pjesë dhe komponentë të mallrave të lartëpërmendura   

19   Dyer dhe porta; seksione dyersh; seksione muri që hapen, fletë dyersh (dyer), korniza 

dyersh dhe panele dyersh; linja (teli) dhe binarë: konriza mbyllëse dhe korniza mbrojtëse; 

qepena rulli; pjesë dhe komponentë të mallrave të lartëpërmendura; i gjithë malli i 

lartëpërmendur përmbëhen materiale jometalike ose kryesisht jo nga metali   

 

 

 

(111)  20996 

(151)  19/09/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/597 

(300)  2015-127507  25/12/0215  JP 

(732)  Suntory Holdings Limited  1-40, 

Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 

Osaka, JP 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Miell Lacteal për bebe; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike për përzierjet e 

pijeve; shtesa dietike dhe ushqyese; pije diete të përshtatura për qëllime mjekësore; 

ushqime diete të përshtatura për qëllime mjekësore; pije për bebe; ushqim për bebe; shtesa 

dietike për kafshët   

29   Pije me bazë qumështi; produktet e qumështit; koktej me qumësht; qumësht soje; 

perime të ngrira; fruta të ngrira; perime të përpunuara dhe fruta.   

30   Agjentet e ngurtësimit për akullore; pajisjet shtypëse të mishit  për qëllime shtëpiake; 

preparatet përforcuese për krem; çaj; pije me bazë çaji; kafe; kakao; pije me bazë kafeje; 

akull; bukë, torta dhe ëmbëlsira; akullore të përziera; ëmbëlsira të përziera të çastit    

31   Kurora prerëse të  freskëta; hopsa të papërpunuar; perime të freskëta; fruta të freskëta; 

malt; farëra dhe kokrra; pemë; barishte [bimët]; turf, natyral; lule të thata; fara; fidanë; lule, 

natyrore; bari i kullotave; pemë në vazo të vogël (  bonsai).   

32   Birra; pije freskuese; lëngje frutash; lëngje perimesh (pije); pluhur i përzierë për pije 

freskuese; pluhur i përzierë për lëngje frutash; pluhur i përzierë për lëngje perimesh (pije); 

ekstraktet e hopses për të bërë birrë; pije hirre   

33   Pije alkoolike, përveç birrës   

35   Reklamat; shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me shumicë për ushqim dhe 

pije; shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me shumicë për fara dhe kokrra; shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shërbimet e shitjes me shumicë për lule [natyrore], fara, fidanë dhe 

pemë   

41   Arsimimi dhe mësimi; shërbimet e arsimit dhe trajnimit; arsimimi dhe trajnimi në 
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lidhje me ruajtjen e natyrës dhe ambientit; shërbimet arsimore, në lidhje me ujin, ambientin, 

shërbimet sanitare dhe higjienës; rregullimin dhe kryerjen e seminareve; rregullimin dhe 

kryerjen e seminareve në fushën e ujit, mjedisit, shërbimeve sanitare dhe 

higjienës; ofrimi i  kurseve në fushën e menaxhimit të ujërave; ekspozimi i bimëve 

   

43   Ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime informacioni për restorante; ofrimin strehim 

të përkohshëm; ofrimin informacionit në lidhje me shërbimet e përkohshme të akomodimit; 

shërbimet e  agjencionit për rezervimin e akomodimit të përkohshëm; dhënia me qira e 

sallave të mbledhjeve   

 

 

 

(111)  20969 

(151)  19/09/2017 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/598 

(732)  EOS PRODUCTS S.A.R.L. 7 Rue 

Robert Stumper, 2557, LU 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  EOS THE EVOLUTION OF 

SMOOTH 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte aromaterapeutike për kujdesin e trupit, përkatësisht, losione për trup, gjel 

për dush, kremë për nenthojza, balsam jo medicinal për buzë, sapun, preparate për lustrimin 

e lëkurës, piling për trup dhe shputa dhe kremë jo medicinale  për shputa; kozmetikë, 

përkatësisht, prajmer për buzë; kozmetikë, përkatësisht, preparate të cilat shërojnë buzët; 

balzam për buzë; kremë për buzë; shkëlqim për buzë ; komplete shkelqyese për buzë; laps 

për buzë; preparate për lustrimin e buzëve; sete për shminkim të cilet përbehën nga 

karmini( te kuq te buzëve) dhe shkelqimit te buzëve; preparate jo medicinale për kujdesin e 

buzëve; preparate jo medicinale për mbrojtjën e buzëve; kremë për buzë; gjele për pastrim 

dhe dush dhe kripëra te cilat nuk janë për qellime medicinale; sfera për pastrim; kremë për 

pastrim; kristale për pastrim; vaska me bimë malore; fjolla për pastrim;  shkumë për 

pastrim; shkumë për pastrim; gjel per pastrim; gjelatinë për pastrim; vaska bimore; losione 

për pastrim; qumësht për pastrim; vajëra për pastrim; vajëra për pastrim; vajëra për pastrim 

dhe kripëra për pastrim; vajëra për pastrim për qellime  kozmetike; bisere(rruza) për 

pastrim; vaska pluhur; krip jo medicinal për pastrim; sapuna për pastrim; sapuna  të 

lengëshem për pastrim, të  ngurt dhe formë gjeli; vaska me shkumë; shkuma për pastrim; 

sapun i lenget per pastrim; sapun i lenget për shputa të këmbëve ; krip minerale e cila 

përdoret për pastrim e cila nuk është për qellime medicinale; preparate jo medicinale për 

pastrim; shkumë për dush dhe pastrim; gjel për dush dhe pastrim; dezodoranse ne  sprej për 

shputa të këmbëve ; pluhur jo medicinal për shputa të këmbëve ; piling për shputa të 

këmbëve ; kremë jo medicinale për shputa të këmbëve; losion jo medicinal për shputa të 

këmbëve; preparate jo medicinale  për  njomje te shputave të këmbëve; guri shtuf për 

përdorim përsonal; krema për dush; gjel për dush; gjelatinë për dush; losione për fortësimin 

e thonjëve; preparate për lustrimin e thonjëve; preparate për kujdesin e thonjëve; emajle për 

thonjë; nenshtresë (shtresë bazë); eliminues i llakut te thonjëve; nenshtresë (shtresë bazë); 

preparate për forcimin e thonjëve; llak për thonjë; gjele të cilat shfrytëzohën pas rrezitjës-
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diellosjës; qumësht i cili përdoret pas rrezitjes-diellosjes; vajëra të cilat përdoren pas 

rrezitjes-diellosjes; astringente (shtrengues) preparate për përdorim kozmetik; preparate për 

zbardhjen për përdorim kozmetik; kozmetika për kujdesinm e bukurisë dhe trupit; kreë për 

pastrim-fshirje; ujë kolonje, parfume dhe  kozmetikë; sfera kozmetike; krema kozmetike; 

krema kozmetike për kujdesin e lëkurës; lëtra kozmetike për thithjen e  yndyres/sebumit  

nga fëtyra (copa hasër letres); qumësht kozmetik; vaj kozmetik; vaj kozmetik për epidermë; 

jastyk të vegjel kozmetik (tufer); lapsa kozmetik; preparate kozmetike për ripërtrirjën e 

lëkures; preparate kozmetike te cilet pengojnë  djegëjen n ga dielli; preparate kozmetike për 

kujdesin e trupit; preparate kozmetike  për qerpik; preparate kozmetike; preparate 

kozmetike për dobësim;  te kuqë per faqe kozmetike; sapun kozmetik; losione kozmetike 

për rrezitje- diellosje; preparate kozmetike per rrezitje-diellosje; preparate kozmetike për 

mbrojtje nga dielli; kozmetikë; kozmetikë dhe preparate kozmetike; kozmetikë dhe 

shminkë; kozmetikë,përkatësisht, pudër kompakt; kozmetikë për vetulla; krema për fëtyrë 

për përdorim kozmetik; losione për përdorim kozmetik; llak për thonjë për përdorim 

kozmetik; lapsa për përdorim kozmetik; facoleta te lagura kozmetike; facoleta te lagura 

kozmetike për një përdorim;  facoleta të lagura kozmetike për pastrim; losione topikale për 

lëkurë dhe trup, kremëra dhe vajëra për përdorim kozmetik; sapun; qumësht, gjele dhe 

vajëra për rrezitje-diellosje dhe pas rrezitjes-diellosjes; gjele për nxirjën (mbylljen)  e  

lëkurës; qumësht për nxirjën-mbylljen e lëkurës; vajëra për nxirjen e lëkurës; facoleta të 

impregnuara-lagura me losione kozmetike; tone; spreje topikale për lëkurë për përdorim 

kozmetik;  gëdhënese  metalike për shputa të këmbëve; asnjëri prej produkteve të 

lartëpërmendura nuk është për përdorim  për pastrim, kujdes apo  zbukurim teb flokut   

5   balsam medicinal për buzë; krip për pastrim për qellime medicinale; preparate 

medicinale për pastrim; krip medicinal për pastrim;  puder medicinal për shputa të këmbëve   

 

 

 

(111)  20971 

(151)  19/09/2017 

(181)  28/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/600 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  MAPRAZAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

424 

 

(111)  20661 

(151)  22/06/2017 

(181)  28/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/602 

(591)  E gjelberte, e bardhë 

(732)  Restaurant Te HALIMI Sh.P.K 

Adresa:Trepqa nr 25, 20000 Prizren, KS 

(740)  Taulant Rexhëbeqaj Rr Rexho 

Bjraktari Nr.33 20000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna,mishra te kryposura,produkte mishi   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijes ,strehim i përkoshëm   

 

 

 

(111)  20634 

(151)  09/06/2017 

(181)  29/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/605 

(591)  Bardh dhe Zi  

(732)  L.T.I Sh.p.k. Rr. Driton Islami, pn, 

70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparatet për: ndriçim, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare 

   

 

 

 

(111)  20662 

(151)  22/06/2017 

(181)  29/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/606 

(732)  DC Comics 2900 West Alameda 

Avenue, Burbank, California 91505, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  SUICIDE SQUAD 
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(511) 9   Filma ne te cilët tematikë është komedia, drama, akcioni, avantura dhe/ose 

animacioni dhe filma për emitim ne television ne te cilët tematikë është  komedia, drama, 

akcioni, avantura dhe/ose  animacioni; audio video disqe, disqe shumëdestinim digjitale  

(DVD)  të cilët përmbajnë muzik, komedi, dramë, akcion, avanturë dhe/ose animacion; 

stereo degjuese; bateri;  telefon ajrorë; CD plejer; CD ROM kompjuterik  disqe të cilër 

përmbajnë lojëra; telefon dhe/ose  radio pejgjer ; kompakt disk plejer; radio aparate; shtresa 

për mi-maus; size për te  dioptri-shiqim, size te diellit dhe këllef për te njejtat; pajisje për 

lojëra te cilat shiten si njësi per lozjen  ne grup, lojera kompjuterike ne lokalët e mbyllura; 

softuer  i cili mund të mirret për shfrytëzim  ne lojërat on line te lojërat kompjuterike, 

softuer për lojërat kompjuterike te cilat mund te mirren; softuer  per lojëra kompjuterike për 

shfrytëzim ne telefona te mençur; programe për video dhe lojëra kompjuterike; kertrigj-

fishek me ngjyrë për  video lojëra ; kompjuter dhe video lojëra te cilat janë të dizajnuara  

për platform harduerike, përkatësisht, konsola për lojëra dhe kompjuter personal; softueri 

kompjuterik per  lojëra  te cilat luhen – lozim me makina, duke përfshirë dhe  automat 

makina-automate; softueri kompjuterik ose filmer për lojëra  me fat  ne cilëndo platformë 

kompjuterike, përkatësisht konzola te destinuara për lojëra , automate te bazuar ne video, 

aparate automatike  me cilinder  dhe terminal për video lotari; CD-ROM- dhe 

shumëdestinues digjital  disqe  (DVD) për lojëra kompjuterike  dhe programe 

kompjuterike, përkatësisht,  softuer  te cilët  lidhin  medijat digjitalizuese video  dhe audio  

ne rrjetin global kompjuterik; audio- permbajtja vizuele  mediale  te cilët mund te mirren  

nga lëmi i argëtimit  te cilat shfaqin film ate animuar,  seri televizive, komedi,  dhe  drama; 

softueri kompjuterik ,përkatësisht, softueri kompjuterik per emitimin e kontinuar  te 

emitimit  te medijave audio- vizuele  te permbajtjeve  permes internetit, softueri 

kompjuterik per emitimin kontinuel  dhe magazinimin  e permbajtjeve mediale  audio-

vizuele,  audio dhe  video plejer te cilët mund te mirren  per permbajtje mediale  me 

funkcione  multimedijale dhe  interaktive;  programe kompjuterike me qasje , hulumtime te 

rastësishme dhe precise  online  ne bazën e te dhënave, softuere te cilët mundësojnë 

shfrytezuesëve  qe te lozin dhe programojnë audio, video, permbajtje tekrtuale dhe  

multimediale te karakterit argëtues; sofuver  per aplikime kompjuterike  per emitimin te 

vazhdueshem  dhe magazinim  të përmbajtjeve  te  mediave  audio-vizuele;  softuer për 

aplikime kompjuterike  per vazhdimësinë  e emitimit  te permbajtjeve  te mediave  audio-

vizuele permes internetit; softueri kompjuterik i cili mund te mirret  per vazhdueshmerinë  e 

emitimit të permbajtjeve mediale audio-vizuele permes internetit; softueri kompjuterik  i 

cili mund te mirret  per emitimin e vazhdueshyem  dhe magazinimin e permbajtjeve të 

mediave  audio-vizuele; publikime të cilat munt te mirren ne formë të librit te cilat 

përmbajnë figura nga filmatb e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose 

dramë, broshura me vizatime, libra për femijë, doracak për lojëra, revista të cilat përmbajnë  

figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose  filma dramë, 

fletore-libër  për ngjyrosje, libra interactive për fëmijë dhe revista nga lëmi i argëtimit; 

pajisje per telefona te mençur, përkatësisht pajisje për degjuese , këllef për telefona te 

mençur  dhe maska për te njejtit; kartela te koduara magnetike, përkatesisht, kartela 

telefonike, kartela krediti, kartekla  për para te gatëshme,  debit kartela dhe karttela 

magnetike ; dhe magnete dekorative   

14   orë; orë dore; stoli, përkatësisht bylyzyk dore, bylyzyk rreth  nyjeve  te dorës, brosh, 

zingjirë, hajmali-varëse , manzhete, vath, shenja, qafore, gjilpëra dekorative, ngjitës dhe 

unaza; shnolla për rripa   per roba nga metal i çmuar   
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16   Gjëra te shtypura dhe produkte nga lëtra, përkatësisht libra te cilat përmbajnë figura 

nga  filmatb e animuar-vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, 

broshura me figura, libra për fëmijë, revista te cilat përmbajnë figura nga filmat e animuiar-

vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, libra për të ngjyrosur, 

ushtrimore për femijë; material për zyre, lëter për shkrim, pliko, fletore, ditarë, fletore për 

shenime, uresa, lëtra kolekcionuese; litografi; lapsa kimik, lapsa, maja te lapsave, goma, 

ngjyra, flomaster, lapsa për ngjyrosje, pajisje për vizatim, shkumsa dhe tabela; ngjitëse 

dekorative,  rifotografues, postere; ; fotografi te montuara  dhe/ose te pamontuara ; 

mbështjellëse për libra, marker  për libra, kalendarë, leter dekorative për paketim; dhurata  

nga letra  dhe dekorime nga letra, përkatësisht, piceta të letres,  shtroja nga letra, lëter  krep, 

kapela letre,  ftesa,  mbulesa tryeze nga letra, dekorime nga letra per torte; aplikime te 

shtypura për qendisje  ose pelhura; aplikime te shtypura për kostume, pigjama, dukse dhe 

maica   

18   çanta atletike,  çanta shpine për foshnje çanta shpine, çanta plazhi, çanta për libra, 

çanta për pelena, çanta te mëdha sportive, çanta për  palestër, çanta të mëdha dore, çanta te 

vogla për  monedha, çanta te vogla për mbajtje rreth belit, çanta shpine, çanta sportive te 

cilat mbahen rreth belit, çanta për blerje-shoping; ombredha; kuleta    

20   korniza plastike per tabela te regjistrimit, çanta për fjetje,  përparese-gjykësore  plastike 

për foshnje, dekorime plastike për torta,  varëse çelsash jo- nga metali, jastek për karrika, 

karrika për rrezitje,  lidhëse jo metalike për monedha, gypa për shishe, fyshta për pije-

lëngje, korniza për foto, jastek dhe jastek për tu ulur,  karrika sigurie për femijë ne makina-

automjete, rrethore per hecje per foshnje, krevat, karrika te larta, ventilues dore,  stoli  

dhomash  në lartësi( te varura) dekorative, sfera qelqi me dëborë,  statuja te buta  decorative  

për mure   

21   Produkte nga qelqi, keramika argjila, përkatësisht, filxhana, kënata, pjata, tasa, filxhana 

te kafes dhe filxhana; gjera nga qelqi për pije-lengje, përkatësisht, filxhana, tasa dhe gota 

për pije; sete-komplete për sheqer  dhe kremë; filxhana për foshnje; enë për embëlsira; 

figura kineze   nga qelqi dhe qeramika, tava jo –elektrike për kafe  te cilat nuk janë nga 

metalet fisnike; kuti  për ushqim; gamela për bartje te ushqimit; shporta për mbeturina; enë 

për akull; enë plastike; rafte per dush kabina; enë për embëlsira; pajisje për te sherbyer, 

perkatesisht, servere, lopata për pite, lopata për embëlsira, shpartulla, gërryese dhe servis 

për embëlsira; bucela;  shtrues plastik; termo kuti për ushqim  ose pije; thika për embëlsira; 

nxjerres shtupave; shishe te zbrazura për ujë;  bokall dekorativ,  bucela dhe  boca për pije; 

dorashka për kopshtari; dorashka gome për amvisni; dhe ushqim-ngrenje, përkatësisht, 

pjata te letres dhe filxhana letre   

24   Pelhurë, roba për banjo, përkatësisht peshqira për pastrim dhe roba per larje; pelhura 

për shtrat, përkatësisht;  batanija për shtrat, baldahin për shtrate, jastek te vegjel për shtrate, 

shtroja per shtrate, mbulesa per shtrate, jastek jorgan, mbulesa shtrati, mbulesa për dyshek, 

mbeshtjellëse shtrati me kufizim(shtepa), kufizime tekstili për shtratë foshnjesh, 
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 Pelhura dekorative për shtroja shtrati dhe mbulesa shtrati; tapiseri muri nga tekstili; perde; 

draperi-drapera; pambuk, polyester  dhe/ose najllon; pelhurë; copa materiali kuzhine, 

përkatësisht, dorashka për zgarë, piceta nga materiali, copa materiali për enë, copa tekstili 

për tryezë, peshqir kuzhine,shtroja- këmbësore nga tekstili, dorashka për furrë , dorashka 

për pastrim; shtroja tekstili për tryezë, shtrojë përfundi për tava dhe shtroja  për fundi 

pelhure, facoleta, fustanellë, dhe peshqir për golf   

25   Roba për meshkuj, fëmra dhe femijë -përkatesisht, maica, maica me mëngë të shkurta, 

dukse, tuta për vrapim, pantalona, brekë, pantolona të shkurta-shorc, maica pa mëngë, roba 

për shi, grykëse- gjoks perrparese për femijë nga  materiali, funda, bluzë, fustane, treger- 

rripa krahu, xhemper, xhaketa, pallto, pallto shiu, roba për dëborë, kollare, fustana  shtëpie, 

sheshir kapela, kapela, mbrojëtese dielli, krahërore(rripa), shamia, roba gjumi, pixhama, 

roba femrash, ndresa të poshtëme, çizme, këpucë, atlete,sandale, çorapë, çizme të shkurta, 

çorapë-papuçe,  brekë të larjes dhe costume dhe maska për maskemball dhe natën e 

shtrigave te shitur lidhur me te njejtat   

28   lodra  dhe  produkte sportive, përfshirë këtu lojëra dhe lodra -përkatësisht,  figura 

akcioni dhe  shtesa për te njejtat; lodra nga  materiali te mbushura-plish materiali; balone; 

lodra për pastrim ne vaskë; lodra për kalurim ne to; pajisje te shitura si tërësi për lojë-lozje 

te lojërave me letra; lodra automjete; kukulla; disqe fluturuese; njësi te te lojërave 

elektronike dore; pajisje lojëtarësh e shitur  si tëresi për lozje  me lojëra ne tavolinë, lojërat 

me letra, lojëra manipuluese, lojëra ne salon  dhe lojëra me objektiva  te llojit akcion;  

makina loder vetqendruese  me video dalje; rradhitëse  dhe puzzle manipulative; maska 

letre për fytyrë; skejtborde;   rreshitese per akull-patina akulli; lodra te cilat sperkasin ujë; 

topa -përkatësisht, topa për teren sportive-fushë sporti, topa futbolli, topa bejzbolli, topa 

basketi; dorashka për bejzboll; tapa notues për not për përdorim rekreativ; tabela notuese  

për not për përdorim rekreativ; tabela për surfing; tabela për not për përdorim rekreativ; 

peraja-notuese  për not; enë lodër  dhe enë për pjekëje; banka lodër; lodra sfera dëbore ; dhe 

dekorues  krishtlindjesh për bredh.   
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(511) 3   Kozmetikë, përkatësisht  te kuq te buzëve, shkelqim për buzë dhe balsam jo 

medicinal për buzë; maskarë; llak për thonjë; puder për fytyrë, kremë për fytyrë, losion për 

trup dhe gjel për trup; puder për trup; vaj për pastrim-larje, gjel për pastrim dhe krip jo –

medicinal për pastrim; kremë dhe losion për duar; kremë dhe losion për trup; preparate për 

rrezitje-diellosje, përkatësisht kremë dhe losione; kremë për rroje dhe losion pas rroje, 

losion për pastrimin e lëkures dhe shkuma shampon jo-medicinale  per pastrim; dezodorans 

për trup, ujë kolonje dhe parfume; sapun, përkatësisht, sapun i lëngët për pastrim, sapun  
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gjel dhe sapun i ngurt-fortë; deterxhente ne formë sapuni, përkatësisht, i lënget ne formë 

pluhuri; zbutës rrobash; dezodorans ne formë sapuni, sapun për lëkurë; dhe shampon dhe 

balsam   

9   Filma ne te cilët tematikë është komedia, drama, akcioni, avantura dhe/ose animacioni 

dhe filma për emitim ne television ne te cilët tematikë është  komedia, drama, akcioni, 

avantura dhe/ose  animacioni; audio video disqe, disqe shumëdestinim digjitale  (DVD)  të 

cilët përmbajnë muzikë, komedi, dramë, akcion, avanturë dhe/ose animacion; stereo 

degjuese; bateri;  telefon ajrorë; CD plejer; CD ROM kompjuterik  disqe të cilër përmbajnë 

lojëra; telefon dhe/ose  radio pejgjer ; kompakt disk plejer; radio aparate; shtresa për mi-

maus; syze për  dioptri-shiqim, syze te diellit dhe këllef për te njejtat; pajisje për lojëra te 

cilat shiten si njësi per lozjen  ne grup, lojera kompjuterike ne lokalët e mbyllura; softuer  i 

cili mund të mirret për shfrytëzim  ne lojërat on line te lojërat kompjuterike, softuer për 

lojërat kompjuterike te cilat mund te shkarkohen; softuer  per lojëra kompjuterike për 

shfrytëzim ne telefona te mençur; programe për video dhe lojëra kompjuterike; kertrigj-

fishek me ngjyrë për  video lojëra ; kompjuter dhe video lojëra te cilat janë të dizajnuara  

për platform harduerike, përkatësisht, konsola për lojëra dhe kompjuter personal; softueri 

kompjuterik per  lojëra  te cilat luhen – lozim me makina, duke përfshirë dhe  automat 

makina-automate; softueri kompjuterik ose filmer për lojëra  me fat  ne cilëndo platformë 

kompjuterike, përkatësisht konzola te destinuara për lojëra , automate te bazuar ne video, 

aparate automatike  me cilinder  dhe terminal për video lotari; CD-ROM- dhe 

shumëdestinues digjital  disqe  (DVD) për lojëra kompjuterike  dhe programe 

kompjuterike, përkatësisht,  softuer  te cilët  lidhin  medijat digjitalizuese video  dhe audio  

ne rrjetin global kompjuterik; audio- permbajtja vizuele  mediale  te cilët mund te 

shkarkohen  nga lëmi i argëtimit  te cilat shfaqin filma te animuar,  seri televizive, komedi,  

dhe  drama; softueri kompjuterik ,përkatësisht, softueri kompjuterik per emitimin e 

vazhduar  te emitimit  te medijave audio- vizuele  te permbajtjeve  permes internetit, 

softueri kompjuterik per emitimin kontinuel  dhe magazinimin  e permbajtjeve mediale  

audio-vizuele,  audio dhe  video plejer te cilët mund te shkarkohen  per permbajtje mediale  

me funkcione  multimedijale dhe  interaktive;  programe kompjuterike me qasje , 

hulumtime te rastësishme dhe precise  online  ne bazën e te dhënave, softuere te cilët 

mundësojnë shfrytezuesëve  qe te lozin dhe programojnë audio, video, permbajtje tekstuale 

dhe  multimediale te karakterit argëtues; softuer  per aplikime kompjuterike  per emitimin 

te vazhdueshem  dhe magazinim  të përmbajtjeve  te  mediave  audio-vizuele;  softuer për 

aplikime kompjuterike  per vazhdimësinë  e emitimit  te permbajtjeve  te mediave  audio-

vizuele permes internetit; softueri kompjuterik i cili mund te mirret  per vazhdueshmerinë  e 

emitimit të permbajtjeve mediale audio-vizuele permes internetit; softueri kompjuterik  i  

cili mund te mirret  per emitimin e vazhdueshuem  dhe magazinimin e permbajtjeve të 

mediave  audio-vizuele; publikime të cilat munt te shkarkohen ne formë të librit te cilat 

përmbajnë figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose 

dramë, broshura me vizatime, libra për femijë, doracak për lojëra, revista të cilat përmbajnë  

figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose  filma dramë, 

fletore-libër  për ngjyrosje, libra interaktive për fëmijë dhe revista nga lëmi i argëtimit; 

pajisje per telefona te mençur, përkatësisht pajisje për degjuese , këllef për telefona te 

mençur  dhe maska për te njejtit; kartela te koduara magnetike, përkatesisht, kartela 

telefonike, kartela krediti, kartekla  për para te gatëshme,  debit kartela dhe kartela 

magnetike ; dhe magnete dekorative 
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14   orë; orë dore; stoli, përkatësisht bylyzyk dore, bylyzyk rreth nyjeve  te dorës, brosh, 

zingjirë, hajmali-varëse , manzhete, vath, shenja, qafore, gjilpëra dekorative, ngjitës dhe 

unaza; shnolla për rripa  per roba nga metal i çmuar   

16   Gjëra te shtypura dhe produkte nga letra, përkatësisht libra te cilat përmbajnë figura 

nga  filmat e animuar-vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, 

broshura me figura, libra për fëmijë, revista te cilat përmbajnë figura nga filmat e animuar-

vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, libra për të ngjyrosur, 

ushtrimore për femijë; material për zyre, lëter për shkrim, pliko, fletore, ditarë, fletore për 

shenime, uresa, lëtra kolekcionuese; litografi; lapsa kimik, lapsa, maja te lapsave, goma, 

ngjyra, flomaster, lapsa për ngjyrosje, pajisje për vizatim, shkumsa dhe tabela; ngjitëse 

dekorative,  rifotografues, postere; ; fotografi te montuara  dhe/ose te pamontuara ; 

mbështjellëse për libra, marker  për libra, kalendarë, leter dekorative për paketim; dhurata  

nga letra  dhe dekorime nga letra, përkatësisht, piceta të letres,  shtroja nga letra, lëter  krep, 

kapela letre,  ftesa,  mbulesa tryeze nga letra, dekorime nga letra per torte; aplikime te 

shtypura për qendisje  ose pelhura; aplikime te shtypura për kostume, pigjama, dukse dhe 

maica   

18   Çanta atletike,  çanta shpine për foshnje, çanta shpine, çanta plazhi, çanta për libra, 

çanta për pelena, çanta te mëdha sportive, çanta për  palestër, çanta të mëdha dore, çanta te 

vogla për  monedha, çanta te vogla për mbajtje rreth belit, çanta shpine, çanta sportive te 

cilat mbahen rreth belit, çanta për blerje-shoping; ombrella; kuleta    

20   Korniza plastike per tabela te regjistrimit, çanta për fjetje,  përparese-gjykësore  

plastike për foshnje, dekorime plastike për torta,  varëse çelsash jo- nga metali, jastek për 

karrika, karrika për rrezitje,  lidhëse jo metalike për monedha, gypa për shishe, fyshta për 

pije-lëngje, korniza për foto, jastek dhe jastek për tu ulur,  karrika sigurie për femijë ne 

makina-automjete, rrethore per hecje per foshnje, krevat, karrika te larta, ventilues dore,  

stoli  dhomash  në lartësi( te varura) dekorative, sfera qelqi me dëborë,  statuja te buta  

dekorative  për mure   

21   Produkte nga qelqi, qeramika argjila, përkatësisht, filxhana, kënata, pjata, tasa, filxhana 

te kafes dhe filxhana; gjera nga qelqi për pije-lengje, përkatësisht, filxhana, tasa dhe gota 

për pije; sete-komplete për sheqer  dhe kremë; filxhana për foshnje; enë për embëlsira; 

figura kineze   nga qelqi dhe qeramika, tava jo –elektrike për kafe  te cilat nuk janë nga 

metalet fisnike; kuti  për ushqim; gamela për bartje te ushqimit; shporta për  

mbeturina; enë për akull; enë plastike; rafte per dush kabina; enë për embëlsira; pajisje për 

te sherbyer, perkatesisht, servere, lopata për pite, lopata për embëlsira, shpatulla, gërryese 

dhe servis për embëlsira; bucela;  shtrues plastik; termo kuti për ushqim  ose pije; thika për 

embëlsira; nxjerres shtupave; shishe te zbrazura për ujë;  bokall dekorativ,  bucela dhe  

boca për pije; dorashka për kopshtari; dorashka gome për amvisni; dhe ushqim-ngrenje, 

përkatësisht, pjata te letres dhe filxhana letre   

24   Pelhurë, roba për banjo, përkatësisht peshqira për pastrim dhe roba per larje; pelhura 

për shtrat, përkatësisht;  batanija për shtrat, baldahin për shtrate, jastek te vegjel për shtrate, 

shtroja per shtrate, mbulesa per shtrate, jastek jorgan, mbulesa shtrati, mbulesa për dyshek, 

mbeshtjellëse shtrati me kufizim(shtepa), kufizime tekstili për shtratë foshnjesh, 

 Pelhura dekorative për shtroja shtrati dhe mbulesa shtrati; tapiseri muri nga tekstili; perde; 

draperi-drapera; pambuk, polyester  dhe/ose najllon; pelhurë; copa materiali kuzhine, 

përkatësisht, dorashka për zgarë, piceta nga materiali, copa materiali për enë, copa tekstili 
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për tryezë, peshqir kuzhine,shtroja- këmbësore nga tekstili, dorashka për furrë , dorashka 

për pastrim; shtroja tekstili për tryezë, shtrojë përfundi për tava dhe shtroja  për fundi 

pelhure, facoleta, fustanellë, dhe peshqir për golf   

25   Roba për meshkuj, femra dhe fëmijë -përkatesisht, maica, maica me mëngë të shkurta, 

dukse, tuta për vrapim, pantalona, brekë, pantolona të shkurta-shorc, maica pa mëngë, roba 

për shi, grykëse- gjoks perrparese për femijë nga  materiali, funda, bluzë, fustane, treger- 

rripa krahu, xhemper, xhaketa, pallto, pallto shiu, roba për dëborë, kollare, fustana  shtëpie, 

sheshir kapela, kapela, mbrojëtese dielli, krahërore(rripa), shamia, roba gjumi, pixhama, 

roba femrash, ndresa të poshtëme, çizme, këpucë, atlete,sandale, çorapë, çizme të shkurta, 

çorapë-papuçe,  brekë të larjes dhe kostume dhe maska për maskemball dhe natën e 

shtrigave te shitur lidhur me te njejtat   

28   Lodra  dhe  produkte sportive, përfshirë këtu lojëra dhe lodra -përkatësisht,  figura 

akcioni dhe  shtesa për te njejtat; lodra nga  materiali te mbushura-plish materiali; balone; 

lodra për pastrim ne vaskë; lodra për kalurim ne to; pajisje te shitura si tërësi për lojë-lozje 

te lojërave me letra; lodra automjete; kukulla; disqe fluturuese; njësi te te lojërave 

elektronike dore; pajisje lojëtarësh e shitur  si tëresi për lozje  me lojëra ne tavolinë, lojërat 

me letra, lojëra manipuluese, lojëra ne salon  dhe lojëra me objektiva  te llojit akcion;  

makina loder vetqendruese  me video dalje; rradhitëse  dhe pazëll manipulative; maska letre 

për fytyrë; skejtborde;   rreshitese per akull-patina akulli; lodra te cilat sperkasin ujë; topa -

përkatësisht, topa për teren sportive-fushë sporti, topa futbolli, topa bejzbolli, topa basketi; 

dorashka për bejzboll; tapa notues për not për përdorim rekreativ; tabela notuese  për not 

për përdorim rekreativ; tabela për surfing; tabela për not për përdorim rekreativ; peraja-

notuese  për not; enë lodër  dhe enë për pjekëje; banka lodër; lodra sfera dëbore ; dhe 

dekorues  krishtlindjesh për bredh   

41   Sherbimet e argëtimit,përkatësisht, ofrimi i video lojërave online; ofrimi i lojërave 

kompjuterike  online, ofrimi i shfrytezimit te përkohëshem  te lojërave video te cilat nuk 

mund te shkarkohen;  sherbimet e produkcionit te softuerit  per lojëra video dhe 

kompjuterike; shërbimet e argëtimit ne shiqim të  përformimit të gjallë-online, komedi, 

drama, animuar,  dhe seriale reale televizive; produkcioni i performances gjallë-online, 

komedi, dramë, animuar dhe serive reality televizive; distribuimi dhe   

transmetimi i përformancave të gjalla, komedi, drama dhe animacione te filmave 

kinematografik-kinema; produkcioni i përformancave te gjalla, komedi, drama dhe filmave 

kinemaje te animuar; shfaqje teatrale si atyre te animuara dhe atyre te gjalla-live; internet  

sherbime te cilat ofrojnë informacione rrjeteve globale kompjuterike  ne leminë e argëtimit  

e posaçërisht ne lidhje me lojërat, muzikën, filmat, dhe televisionin; shërbimet e ofrimit te  

web faqeve te cilat përmbajnë klipe filmash  (sekuenca), fotografi dhe material tjera 

multimediale; shërbimet e ofrimit te lajmit  per ngjarjet momentale dhe  argetim, dhe 

informacioni lidhur me  arsimimin  dhe ngjarjet kulturore, permes rrjetit global 

kompjuterik; dhe ofrimi i informacioneve per argëtimin konkret  permes rrjetit global 

elektronik komunikativ  dhe atë ne shiqim të përformancave te gjalla-live, komedi, drama 

dhe programe te animuara dhe produkcione te performancave live – te gjalla, komedive, 

dramave dhe  performancave te animuara  te filmave  per distribuim permes rrjetit global 

kompjuterik; sherbimet e ofrimit te lojërave kompjuterike  te cilave mund ti qasemi  permes 

rrjetit telekomunikativ; dhe ofrimi i  sherbimeve te publikimit elektronik te botimeve, 

perkatesisht, online botimet e testeve dhe punimeve grafike te tjerëve  te cilët përmbajnë 

artikuj, tregime, skenarë, broshura, udhërrefyes strategjik, fotografi dhe material vizuele; 
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publikime  te cilat nuk mund te shkarkohen  ne formë libri  me figura nga burimet e 

animuara, avantura akcione, komedi dhe/ose drama,  broshura,libra për femijë, udhërefyes 

strategjik, revista me figura nga burimet e animuara, avantura akcioni, komedive dhe/ose 

dramave, libër për tu  ngjyrosur, ushtrimore për femijë dhe revista nga lëmi  i argetimit; 

sherbimet e parqeve argetuese; shërbimet e vozitjes  ne parqet argetuese; performance  te 

gjalla apo te xhiruara me heret dhe/ose filma;  shërbimet e informimit lidhur me argetimit-

defrimin dhe/ose rekreacionin; sherbimet e klubeve  për argëtim; sherbimet e ofrimit te 

lojerave elektronike  permes rrjetit global kompjuterik;  ofrimi i shërbimeve ne kazino dhe 

objekte; shërbimet e defrimit-argëtimit ne formen e zhvillimit  te kinemave multipleks dhe 

teatrove, ekspozitave-shfaqjeve filmike, distribuimi i filmave dhe sherbimet e marketingut 
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(210)  KS/M/ 2016/608 
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(511) 3   Kozmetikë, gjegjësisht kuq të buzëve, shkëlqim për buzë dhe balsam jo medicinal 

për buzë; tush për sy (maskarë); llak i thonjëve; pudër për fytyrë, krem për fytyrë, losion 

për trup dhe gjel për trup; pudër për trup; vaj për pastrim, gjel për pastrim dhe krip jo 

medicinal për pastrim në vaskë; krem dhe losion për duar; krem dhe losion për trup; 

preparate për rrezitje, gjegjësisht krem dhe losion; krem rroje dhe losion pas rrojës, losion 

për pastrim të lëkurës dhe shampon shkumë jo medicinal për pastrim; deodorant për trup, 

ujë kolonje dhe parfem; sapun, gjegjësisht, sapun i lëngët për pastrim, sapun në gjel dhe  

sapun i ngurt; detergjent në formë të sapunit, gjegjësisht, i lëngshëm dhe në formë pluhuri; 

zbutës për rroba; deodorant në formë të sapunit, sapun për lëkurë; shampon dhe balsam    

5   Preparate farmaceutike, medicinal dhe veterinere; preparate sanitare për qellime 

medicinale; substance dietike te adoptuara për përdorim  ne medicinë; lekoplesate, 

materijale për lidhje -fashim; materijale për mbushjen e dhëmbit, rrëshira dentale; mjete 

dezinfektive; ushqim për foshnje; freskues ajri; vitamine; pije vitaminash; shtesa per 

ushqimin e shendetëshem te përgaditur  kryesisht nga vitamenat; preparate farmaceutike te 

cilët përmbajnë vitamina; vitamina dhe shtesa minaralesh; preparate te cilat permbajnë 

perzierje vitaminash dhe mineralesh; lekoplaste dhe fasha për fashimin e plagëve  ne 

lëkurë; alkohol  për përdorim topikal; bebi aspirin-aspirin për foshnje   

9   Filma ne te cilët tematikë është komedia, drama, akcioni, avantura dhe/ose animacioni 

dhe filma për emitim ne television ne te cilët tematikë është  komedia, drama, akcioni, 

avantura dhe/ose  animacioni; audio video disqe, disqe shumëdestinim digjitale  (DVD)  të 

cilët përmbajnë muzikë, komedi, dramë, akcion, avanturë dhe/ose animacion; stereo 

degjuese; bateri;  telefon ajrorë; CD plejer; CD ROM kompjuterik  disqe të cilër përmbajnë 

lojëra; telefon dhe/ose  radio pejgjer ; kompakt disk plejer; radio aparate; shtresa për mi-
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maus; syze për  dioptri-shiqim, syze te diellit dhe këllef për te njejtat; pajisje për lojëra te 

cilat shiten si njësi per lozjen  ne grup, lojera kompjuterike ne lokalët e mbyllura; softuer  i 

cili mund të mirret për shfrytëzim  ne lojërat on line te lojërat kompjuterike, softuer për 

lojërat kompjuterike te cilat mund te shkarkohen; softuer  per lojëra kompjuterike për 

shfrytëzim ne telefona te mençur; programe për video dhe lojëra kompjuterike; kertrigj-

fishek me ngjyrë për  video lojëra ; kompjuter dhe video lojëra te cilat janë të dizajnuara  

për platform harduerike, përkatësisht, konsola për lojëra dhe kompjuter personal; softueri 

kompjuterik per  lojëra  te cilat luhen – lozim me makina, duke përfshirë dhe  automat 

makina-automate; softueri kompjuterik ose filmer për lojëra  me fat  ne cilëndo platformë 

kompjuterike, përkatësisht konzola te destinuara për lojëra , automate te bazuar ne video, 

aparate automatike  me cilinder  dhe terminal për video lotari; CD-ROM- dhe 

shumëdestinues digjital  disqe  (DVD) për lojëra kompjuterike  dhe programe 

kompjuterike, përkatësisht,  softuer  te cilët  lidhin  medijat digjitalizuese video  dhe audio  

ne rrjetin global kompjuterik; audio- permbajtja vizuele  mediale  te cilët mund te 

shkarkohen  nga lëmi i argëtimit  te cilat shfaqin filma te animuar,  seri televizive,  

komedi,  dhe  drama; softueri kompjuterik ,përkatësisht, softueri kompjuterik per emitimin 

e vazhduar  te emitimit  te medijave audio- vizuele  te permbajtjeve  permes internetit, 

softueri kompjuterik per emitimin kontinuel  dhe magazinimin  e permbajtjeve mediale  

audio-vizuele,  audio dhe  video plejer te cilët mund te shkarkohen  per permbajtje mediale  

me funkcione  multimedijale dhe  interaktive;  programe kompjuterike me qasje , 

hulumtime te rastësishme dhe precise  online  ne bazën e te dhënave, softuere te cilët 

mundësojnë shfrytezuesëve  qe te lozin dhe programojnë audio, video, permbajtje tekstuale 

dhe  multimediale te karakterit argëtues; softuer  per aplikime kompjuterike  per emitimin 

te vazhdueshem  dhe magazinim  të përmbajtjeve  te  mediave  audio-vizuele;  softuer për 

aplikime kompjuterike  per vazhdimësinë  e emitimit  te permbajtjeve  te mediave  audio-

vizuele permes internetit; softueri kompjuterik i cili mund te mirret  per vazhdueshmerinë  e 

emitimit të permbajtjeve mediale audio-vizuele permes internetit; softueri kompjuterik  i  

cili mund te mirret  per emitimin e vazhdueshuem  dhe magazinimin e permbajtjeve të 

mediave  audio-vizuele; publikime të cilat munt te shkarkohen ne formë të librit te cilat 

përmbajnë figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose 

dramë, broshura me vizatime, libra për femijë, doracak për lojëra, revista të cilat përmbajnë  

figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose  filma dramë, 

fletore-libër  për ngjyrosje, libra interaktive për fëmijë dhe revista nga lëmi i argëtimit; 

pajisje per telefona te mençur, përkatësisht pajisje për degjuese , këllef për telefona te 

mençur  dhe maska për te njejtit; kartela te koduara magnetike, përkatesisht, kartela 

telefonike, kartela krediti, kartekla  për para te gatëshme,  debit kartela dhe kartela 

magnetike ; dhe magnete dekorative   

14   orë; orë dore; stoli, përkatësisht bylyzyk dore, bylyzyk rreth nyjeve  te dorës, brosh, 

zingjirë, hajmali-varëse , manzhete, vath, shenja, qafore, gjilpëra dekorative, ngjitës dhe 

unaza; shnolla për rripa  per roba nga metal i çmuar   

16   Gjëra te shtypura dhe produkte nga letra, përkatësisht libra te cilat përmbajnë figura 

nga  filmat e animuar-vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, 

broshura me figura, libra për fëmijë, revista te cilat përmbajnë figura nga filmat e animuar-

vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, libra për të ngjyrosur, 

ushtrimore për femijë; material për zyre, lëter për shkrim, pliko, fletore, ditarë, fletore për 

shenime, uresa, lëtra kolekcionuese; litografi; lapsa kimik, lapsa, maja te lapsave, goma, 
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ngjyra, flomaster, lapsa për ngjyrosje, pajisje për vizatim, shkumsa dhe tabela; ngjitëse 

dekorative,  rifotografues, postere; ; fotografi te montuara  dhe/ose te pamontuara ; 

mbështjellëse për libra, marker  për libra, kalendarë, leter dekorative për paketim; dhurata  

nga letra  dhe dekorime nga letra, përkatësisht, piceta të letres,  shtroja nga letra, lëter  krep, 

kapela letre,  ftesa,  mbulesa tryeze nga letra, dekorime nga letra per torte; aplikime te 

shtypura për qendisje  ose pelhura; aplikime te shtypura për kostume, pigjama, dukse dhe 

maica   

18   Çanta atletike,  çanta shpine për foshnje, çanta shpine, çanta plazhi, çanta për libra, 

çanta për pelena, çanta te mëdha sportive, çanta për  palestër, çanta të mëdha dore, çanta te 

vogla për  monedha, çanta te vogla për mbajtje rreth belit, çanta shpine, çanta sportive te 

cilat mbahen rreth belit, çanta për blerje-shoping; ombrella; kuleta    

20   Korniza plastike per tabela te regjistrimit, çanta për fjetje,  përparese-gjykësore  

plastike për foshnje, dekorime plastike për torta,  varëse çelsash jo- nga metali, jastek për 

karrika, karrika për rrezitje,  lidhëse jo metalike për monedha, gypa për shishe, fyshta për 

pije-lëngje, korniza për foto, jastek dhe jastek për tu ulur,  karrika sigurie për femijë ne 

makina-automjete, rrethore per hecje per foshnje, krevat, karrika te larta, ventilues dore,  

stoli  dhomash  në lartësi( te varura) dekorative, sfera qelqi me dëborë,  statuja te buta  

dekorative  për mure   

21   Produkte nga qelqi, qeramika argjila, përkatësisht, filxhana, kënata, pjata, tasa, filxhana 

te kafes dhe filxhana; gjera nga qelqi për pije-lengje, përkatësisht, filxhana, tasa dhe gota 

për pije; sete-komplete për sheqer  dhe kremë; filxhana për foshnje; enë për embëlsira; 

figura kineze   nga qelqi dhe qeramika, tava jo –elektrike për kafe  te cilat nuk janë nga 

metalet fisnike; kuti  për ushqim; gamela për bartje te ushqimit; shporta për  

mbeturina; enë për akull; enë plastike; rafte per dush kabina; enë për embëlsira; pajisje për 

te sherbyer, perkatesisht, servere, lopata për pite, lopata për embëlsira, shpatulla, gërryese 

dhe servis për embëlsira; bucela;  shtrues plastik; termo kuti për ushqim  ose pije; thika për 

embëlsira; nxjerres shtupave; shishe te zbrazura për ujë;  bokall dekorativ,  bucela dhe  

boca për pije; dorashka për kopshtari; dorashka gome për amvisni; dhe ushqim-ngrenje, 

përkatësisht, pjata te letres dhe filxhana letre.   

24   Pelhurë, roba për banjo, përkatësisht peshqira për pastrim dhe roba per larje; pelhura 

për shtrat, përkatësisht;  batanija për shtrat, baldahin për shtrate, jastek te vegjel për shtrate, 

shtroja per shtrate, mbulesa per shtrate, jastek jorgan, mbulesa shtrati, mbulesa për dyshek, 

mbeshtjellëse shtrati me kufizim(shtepa), kufizime tekstili për shtratë foshnjesh, 

 Pelhura dekorative për shtroja shtrati dhe mbulesa shtrati; tapiseri muri nga tekstili; perde; 

draperi-drapera; pambuk, polyester  dhe/ose najllon; pelhurë; copa materiali kuzhine, 

përkatësisht, dorashka për zgarë, piceta nga materiali, copa materiali për enë, copa tekstili 

për tryezë, peshqir kuzhine,shtroja- këmbësore nga tekstili, dorashka për furrë , dorashka 

për pastrim; shtroja tekstili për tryezë, shtrojë përfundi për tava dhe shtroja  për fundi 

pelhure, facoleta, fustanellë, dhe peshqir për golf   

25   Roba për meshkuj, femra dhe fëmijë -përkatesisht, maica, maica me mëngë të shkurta, 

dukse, tuta për vrapim, pantalona, brekë, pantolona të shkurta-shorc, maica pa mëngë, roba 

për shi, grykëse- gjoks perrparese për femijë nga  materiali, funda, bluzë, fustane, treger- 

rripa krahu, xhemper, xhaketa, pallto, pallto shiu, roba për dëborë, kollare, fustana  shtëpie, 

sheshir kapela, kapela, mbrojëtese dielli, krahërore(rripa), shamia, roba gjumi, pixhama, 

roba femrash, ndresa të poshtëme, çizme, këpucë, atlete,sandale, çorapë, çizme të shkurta, 

çorapë-papuçe,  brekë të larjes dhe kostume dhe maska për maskemball dhe natën e 
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shtrigave te shitur lidhur me te njejtat   

28   Lodra  dhe  produkte sportive, përfshirë këtu lojëra dhe lodra -përkatësisht,  figura 

akcioni dhe  shtesa për te njejtat; lodra nga  materiali te mbushura-plish materiali; balone; 

lodra për pastrim ne vaskë; lodra për kalurim ne to; pajisje te shitura si tërësi për lojë-lozje 

te lojërave me letra; lodra automjete; kukulla; disqe fluturuese; njësi te te lojërave 

elektronike dore; pajisje lojëtarësh e shitur  si tëresi për lozje  me lojëra ne tavolinë, lojërat 

me letra, lojëra manipuluese, lojëra ne salon  dhe lojëra me objektiva  te llojit akcion;  

makina loder vetqendruese  me video dalje; rradhitëse  dhe pazëll manipulative; maska  

letre për fytyrë; skejtborde;   rreshitese per akull-patina akulli; lodra te cilat sperkasin ujë; 

topa -përkatësisht, topa për teren sportive-fushë sporti, topa futbolli, topa bejzbolli, topa 

basketi; dorashka për bejzboll; tapa notues për not për përdorim rekreativ; tabela notuese  

për not për përdorim rekreativ; tabela për surfing; tabela për not për përdorim rekreativ; 

peraja-notuese  për not; enë lodër  dhe enë për pjekëje; banka lodër; lodra sfera dëbore ; dhe 

dekorues  krishtlindjesh për bredh   

29   Perime te përpunuara dhe thara; Fruta te përpunuara dhe thara, xhensen i përpunuara; 

rrush i tharë, sallata frutash, xhelatinë frutash,  pekmez;  qep e konservuar, ullinjë te 

konservuar; fruta te ngrira; perime dhe lengje frutash për zierje; reqel, gjalpë nga frutat e 

arrive  me çokolatë,  kakao gjalpë  dhe gjalpë nga kikirikat; fruta dhe perime te 

konservuara; tranguj te thartuar; ushqim dhe pije ne bazë të sojes për përdorim si 

zavëndësues i qumështit; fruta dhe perime te ngrira; patatina; miksh i përpunuar dhe i tharë; 

mish; qumësht; fruta te detit; i margarinë   

30   Embëlsira, bazë për përkatitjen e  milk shejkut, fjolla, goma pertypëse për pergaditjen e 

balonave, dekorime për torta nga sheqeri, goma përtypëse, produkte te ngrira  embëlsirash- 

konditore, kreker, jogurt i ngrirë, akullore, gjevrekë, kikiriki embëlsirë-konditor, embëltues; 

embëltues soje; biskota me embëltues; embëlsira nga sheqeri, përkatësisht bombone, tabela 

sheqeri, mentol bombona, kupa te lyera me sheqer dhe karamele,  dhe dekorime sheqeri për 

torta;  dekorime te cilat hahen-ngrenese per torta; embëlsira orizi; pastila; pjekurina; 

dypjekes(dvopek) dhe bukë; pije kafeje me qumësht; kakao pije me qumësht, pije çokolate , 

kafe dhe pije me bazë kafe, kakao  dhe pije me bazë kakao; çaj, përkatësisht, çaj od 

ginseng-xhenseni, çaj i zi, olong çaj, çaj od  tyershëre dhe gjethi i tershëres; shtypës mishi 

për përdorim ne amvisni; agjense lidhëse  për akullore   

32   lëngje nga perimet per pije; pije te embëla te përgaditura me oriz dhe embëltues, pluhur 

frutash, shurup frutash, leng frutash i koncentruar; limonadë dhe shurup nga limonata; kola 

shurup; pluhur per pije per pergaditjën e fluskave; pastille për përgatitjen e pijeve-lëngjeve; 

pije jo-alkoolike, përkatësisht pije jo -alkoolike,  nektarë frutash; lëngje frutash, pije 

frutash, pije jo alkoolike me aromë frutash, punç frutash, ujë selters,  ujë sode, ujë pë pije  

dhe pije sportive, preparate për përkatitjen e ujit të gazuar dhe lëngjeve; ujë mineral dhe 

burimorë   

41   Sherbimet e argëtimit,përkatësisht, ofrimi i video lojërave online; ofrimi i lojërave 

kompjuterike  online, ofrimi i shfrytezimit te përkohëshem  te lojërave video te cilat nuk 

mund te shkarkohen;  sherbimet e produkcionit te softuerit  per lojëra video dhe 

kompjuterike; shërbimet e argëtimit ne shiqim të  përformimit të gjallë-online, komedi, 

drama, animuar,  dhe seriale reale televizive; produkcioni i performances gjallë-online, 

komedi, dramë, animuar dhe serive reality televizive; distribuimi dhe  transmetimi i 

përformancave të gjalla, komedi, drama dhe animacione te filmave kinematografik-kinema; 

produkcioni i përformancave te gjalla, komedi, drama dhe filmave kinemaje te animuar; 
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shfaqje teatrale si atyre te animuara dhe atyre te gjalla-live; internet  sherbime te cilat 

ofrojnë informacione rrjeteve globale kompjuterike  ne leminë e argëtimit  e posaçërisht ne 

lidhje me lojërat, muzikën, filmat, dhe televisionin; shërbimet e ofrimit te  web faqeve te 

cilat përmbajnë klipe filmash  (sekuenca), fotografi dhe material tjera multimediale; 

shërbimet e ofrimit te lajmit  per ngjarjet momentale dhe  argetim, dhe informacioni lidhur  

me  arsimimin  dhe ngjarjet kulturore, permes rrjetit global kompjuterik; dhe ofrimi i 

informacioneve per argëtimin konkret  permes rrjetit global elektronik komunikativ  dhe atë 

ne shiqim të përformancave te gjalla-live, komedi, drama dhe programe te animuara dhe  

produkcione te performancave live – te gjalla, komedive, dramave dhe  performancave te 

animuara  te filmave  per distribuim permes rrjetit global kompjuterik; sherbimet e ofrimit 

te lojërave kompjuterike  te cilave mund ti qasemi  permes rrjetit telekomunikativ; dhe 

ofrimi i  sherbimeve te publikimit elektronik te botimeve, perkatesisht, online botimet e 

testeve dhe punimeve grafike te tjerëve  te cilët përmbajnë artikuj, tregime, skenarë, 

broshura, udhërrefyes strategjik, fotografi dhe material vizuele; publikime  te cilat nuk 

mund te shkarkohen  ne formë libri  me figura nga burimet e animuara, avantura akcione, 

komedi dhe/ose drama,  broshura,libra për femijë, udhërefyes strategjik, revista me figura 

nga burimet e animuara, avantura akcioni, komedive dhe/ose dramave, libër për tu  

ngjyrosur, ushtrimore për femijë dhe revista nga lëmi  i argetimit; sherbimet e parqeve 

argetuese; shërbimet e vozitjes  ne parqet argetuese; performance  te gjalla apo te xhiruara 

me heret dhe/ose filma;  shërbimet e informimit lidhur me argetimit-defrimin dhe/ose 

rekreacionin; sherbimet e klubeve  për argëtim; sherbimet e ofrimit te lojerave elektronike  

permes rrjetit global kompjuterik;  ofrimi i shërbimeve ne kazino dhe objekte; shërbimet e 

defrimit-argëtimit ne formen e zhvillimit  te kinemave multipleks dhe teatrove, 

ekspozitave-shfaqjeve filmike, distribuimi i filmave dhe sherbimet e marketingut 

   

 

 

 

(111)  20666 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/610 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   aj; çaj i ftoftë; pije me bazë çaji.   

32   Pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me pluhur 
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çaji.   

 

 

 

(111)  20667 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/611 

(300)  30 2015 058 605.6  06/11/2015  DE 

(732)  Sihl GmbH  Kreuzauer Strasse 33, 

52355 Düren, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Artikuj prej tekstilit të pathurur, respektivisht materiale të pathurura të punuara 

në formë ruli ose fletash, të lyera për të qenë të printueshme në proceset digjitale të 

printimit, posaçërisht në proceset e printimit ink-jet dhe me bazë tonerin, opsionale të lyera 

me një ngjitës nga ana e pasme; të gjitha mallrat e sipërpërmendura posaçërisht të bëra prej 

tekstilit të xhamit, materialeve të pathurura ose prej fijeve të xhamit   

27   Tapiceri muri; tapiceri muri prej tekstili; veshje muri dhe dekorime muri prej tekstili; të 

gjitha mallrat e sipërpërmendura posaçërisht të bëra prej tekstilit të xhamit, materialeve të 

pathurura ose prej fijeve të xhamit, opsionale të lyera me një ngjitës nga ana e pasme; të 

gjitha mallrat e sipërpërmendura posaçërisht për printim në proceset digjitale të printimit, 

posaçërisht në proceset e printimit ink-jet dhe me bazë tonerin   

 

 

 

(111)  20668 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/612 

(732)  EOS PRODUCTS S.A.R.L. 7 Rue 

Robert Stumper, 2557, LU 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  EOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte aromaterapeutike për kujdesin e trupit, përkatësisht, losione për trup, gjel 

për dush, kremë pë nënthojza, balsm jo medicinal për buzë, sapun, preparate për lustrimin  

e lëkurës, piling për trup dhe shputa të këmbëve dhe kremë jo medicinale për shputa të 

këmbëve; kozmetikë,përkatësisht, shkëkqyes për buzë; kozmetikë,përkatësisht, preparate të 

cilat shërojnë buzët; balzam për buzë; kremë për buzë; shkelqim buzësh; paletë-komplet 

shkelqime të buzëve; lapsa për buzë; preparate për lustrimin e buzëve; sete për shminkim 

përbehën nga karmini( te kuq te buzëve) dhe shkelqimit te buzëve preparate jo medicinale 

për kujdesin e buzëve; preparate jo medicinale për mbrojtjën e buzëve; kremë për buzë 
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gjele për pastrim dhe dush dhe kripëra te cilat nuk janë për qellime medicinale; sfera për 

pastrim; kremë për pastrim; kristale për pastrim; vaska me bimë malore; fjolla për pastrim;  

shkumë për pastrim; shkumë për pastrim; gjel per pastrim; gjelatinë për pastrim; vaska 

bimore; losione për pastrim; qumësht për pastrim; vajëra për pastrim; vajëra për pastrim; 

vajëra për pastrim dhe kripëra për pastrim; vajëra për pastrim për qellime  kozmetike; 

bisere(rruza) për pastrim; vaska pluhur; ; krip jo medicinal për pastrim; sapuna për pastrim; 

sapuna  të lengëshem për pastrim, të  ngurt dhe formë gjeli; vaska me shkumë; shkuma për 

pastrim; sapun i lenget per pastrim; sapun i lenget për shputa të këmbëve ; krip minerale e 

cila përdoret për pastrim e cila nuk është për qellime medicinale; preparate jo medicinale 

për pastrim; shkumë për dush dhe pastrim; gjel për dush dhe pastrim; dezodoranse ne  sprej 

për shputa të këmbëve ; pluhur jo medicinal për shputa të këmbëve ; piling për shputa të 

këmbëve ; kremë jo medicinale për shputa të këmbëve; losion jo medicinal për shputa të 

këmbëve; preparate jo medicinale  për  njomje te shputave të këmbëve; guri shtuf për 

përdorim përsonal; krema për dush; gjel për dush; gjelatinë për dushlosione për fortësimin e 

thonjëve; preparate për lustrimin e thonjëve; preparate për kujdesin e thonjëve; emajle për 

thonjë; nenshtresë (shtresë bazë); eliminues i llakut te thonjëve; nenshtresë (shtresë bazë); 

preparate për forcimin e thonjëve; llak për thonjë; 

gjele të cilat shfrytëzohën pas rrezitjës-diellosjës; qumësht i cili përdoret pas rrezitjes-

diellosjes; vajëra të cilat përdoren pas rrezitjes-diellosjes; astringente (shtrengues) preparate 

për përdorim kozmetik; preparate për zbardhjen për përdorim kozmetik; kozmetika për 

kujdesinm e bukurisë dhe trupit; kremë për pastrim-fshirje; ujë kolonje, parfume dhe  

kozmetikë; sfera kozmetike; krema kozmetike; krema kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

lëtra kozmetike për thithjen e  yndyres/sebumit  nga fëtyra (copa hasër letres); qumësht 

kozmetik; vaj kozmetik; vaj kozmetik për epidermë; jastyk të vegjel kozmetik (tufer);        

lapsa kozmetik; preparate kozmetike për ripërtrirjën e lëkures; preparate kozmetike te cilet 

pengojnë  djegëjen n ga dielli; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; preparate 

kozmetike  për qerpik-qepalla; preparate kozmetike; preparate kozmetike për dobësim;  te 

kuqë per faqe kozmetike; sapun kozmetik; losione kozmetike për rrezitje- diellosje; 

preparate kozmetike per rrezitje-diellosje; preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; 

kozmetikë; kozmetikë dhe preparate kozmetike; kozmetikë dhe shminkë; 

kozmetikë,përkatësisht, pudër kompakt; kozmetikë për vetulla; krema për fëtyrë për 

përdorim kozmetik; losione për përdorim kozmetik; llak për thonjë për përdorim kozmetik; 

lapsa për përdorim kozmetik; facoleta te lagura kozmetike; facoleta te lagura kozmetike për 

një përdorim;  facoleta të lagura kozmetike për pastrim; losione topikale për lëkurë dhe 

trup,  krema dhe vajëra për përdorim kozmetik; sapun;qumësht, gjele dhe vajëra për rrezitje 

dhe pas rezitjës; gjele për nxirrjen e lëkurës ( ngjyres se mbyllet); qumësht për nxirjen e 

lëkures(mbylljen e lekures); vajëra per nxirjen e lekures; facoleta te lagura me losione 

kozmetike; tonik-use;  sperkates-sprej  topikal për lëkurë për përdorim kozmetik;  

gëdhenese metalike për shputa te lembëve; asnjeri nga produktet e lartë përmendura nuk 

është për përdorim te pastrimit, kujdesin apo zbukurimin e flokut   

5   Balsam medicinal për buzë; krip për pastrim për qellime medicinale; preparate 

medicinale për pastrim; krip medicinal për pastrim;  puder medicinal për shputa të këmbëve   
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(111)  20669 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/613 

(591)  e kaltert e errët, bardhë,hiri, gjelbërt, 

zezë,kuqe, kafe e ndritëshme, bezh,verdhë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kreker- pjekurina   

 

 

 

(111)  20670 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/614 

(732)  Agilent Technologies, Inc. 

(a Delaware Corporation)  5301 Stevens 

Creek Boulevard Santa Clara, CA 95051, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  AGILENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Reagent kimik për përdorim në shkencë, hulumtim ose hulumtim medicinal; 

kemikale dhe preparate kimike për përdorim në industri, hulumtim dhe shkencë; kemikale 

për përdorim shkencor të përdorura në spektroskopi, spektrometrinë e masave, 

kromatografi, dhe elektroforezi dhe për përgaditjen e mostrave për spektroskopi, 

spektrometrinë e masës, kromatografi dhe elektroforezi   

 

 

 

(111)  20671 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/615 

(732)  Agilent Technologies, Inc. (a 

Delaware Corporation)  5301 Stevens Creek 

Boulevard Santa Clara, CA 95051, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

(540)  AGILENT 
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(511) 5   Reagent klinik medicinal; pajisje me reagent diagnostifikues; enzima, 

oligonukleotide, acide nukleike, nukleotid natyral dhe të modifikuar, zbutës, etiketa dhe 

subtsrate për qëllime të diagnostifikimit medicinal; pajisje testuese për diagnostifikim 

medicinal dhe forenzikë për përdorim klinik dhe medicinal; reagent diagnostik medicinal 

dhe analiza për testimin e lëngjeve të trupit, kërkimeve gjenetike, dhe analizat e acidit 

nukleik dhe matja për përdorim medicinal dhe terapeutik; reagent kimik dhe preparate 

diagnostike për përdorim në klinikë ose laboratore medicinale dhe veterinari; qeliza 

biologjike dhe kulturat e indeve për përdorim në hulumtimet medicinale; polimer film i 

fabrikuar dhe kasetë për përdorim ne testimet medicinale   

 

 

 

(111)  20672 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/616 

(732)  Agilent Technologies, Inc. 

(a Delaware Corporation)  5301 Stevens 

Creek Boulevard Santa Clara, CA 95051, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  AGILENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Sistemet medicinale, pajisjet medicinale, dhe pjesë për to; filtera për qëllime 

medicinale, kryesisht, plastik, qelq ose tuba metalikë, kolona dhe bobinë për përdorim në 

testimet medicinale; aparate diagnsotike dhe instrumente për përdorim medicinal; filma të 

fabrikuara dhe kursor për performimin e reagimit të zinxhirit polimeras për testim 

medicinal; aparate për përdorim në radiologji për hulutmimet medicinale; aparate 

diagnostike dhe instrumente për përdorim medicinal; pajisje testi medicinal e përbërë nga 

pajisja e spektrës së analizave, pajisjes media serum, qelizave dhe kutlurave të indeve   

 

 

 

(111)  20673 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/617 

(732)  Agilent Technologies, Inc. (a 

Delaware Corporation) 5301 Stevens Creek 

Boulevard Santa Clara, CA 95051, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 1   Reagent kimik për përdorim në shkencë, hulumtim ose hulumtim medicinal; 

kemikale dhe preparate kimike për përdorim në industri, hulumtim dhe shkencë; kemikale 

për përdorim shkencor të përdorura në spektroskopi, spektrometrinë e masave, 

kromatografi, dhe elektroforezi dhe për përgaditjen e mostrave për spektroskopi, 

spektrometrinë e masës, kromatografi dhe elektroforezi   

 

 

 

(111)  20674 

(151)  28/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/618 

(732)  Agilent Technologies, Inc. 

(a Delaware Corporation)  5301 Stevens 

Creek Boulevard Santa Clara, CA 95051, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Reagent klinik medicinal; pajisje me reagent diagnostifikues; enzima, 

oligonukleotide, acide nukleike, nukleotid natyral dhe të modifikuar, zbutës, etiketa dhe 

subtsrate për qëllime të diagnostifikimit medicinal; pajisje testuese për diagnostifikim 

medicinal dhe forenzikë për përdorim klinik dhe medicinal; reagent diagnostik medicinal 

dhe analiza për testimin e lëngjeve të trupit, kërkimeve gjenetike, dhe analizat e acidit 

nukleik dhe matja për përdorim medicinal dhe terapeutik; reagent kimik dhe preparate 

diagnostike për përdorim në klinikë ose laboratore medicinale dhe veterinari; qeliza 

biologjike dhe kulturat e indeve për përdorim në hulumtimet medicinale; polimer film i 
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fabrikuar dhe kasetë për përdorim ne testimet medicinale   

 

 

 

(111)  20675 

(151)  29/06/2017 

(181)  03/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/619 

(732)  Agilent Technologies, Inc. (a 

Delaware Corporation) 5301 Stevens Creek 

Boulevard Santa Clara, CA 95051, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Sistemet medicinale, pajisjet medicinale, dhe pjesë për to; filtera për qëllime 

medicinale, kryesisht, plastik, qelq ose tuba metalikë, kolona dhe bobinë për përdorim në 

testimet medicinale; aparate diagnsotike dhe instrumente për përdorim medicinal; filma të 

fabrikuara dhe kursor për performimin e reagimit të zinxhirit polimeras për testim 

medicinal; aparate për përdorim në radiologji për hulutmimet medicinale; aparate 

diagnostike dhe instrumente për përdorim medicinal; pajisje testi medicinal e përbërë nga 

pajisja e spektrës së analizave, pajisjes media serum, qelizave dhe kutlurave të indeve   

 

 

 

(111)  20676 

(151)  29/06/2017 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/630 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ÜLKER O'LA LA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer, kurabie.   
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(111)  21347 

(151)  31/10/2017 

(181)  06/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/635 

(732)  bene-Arzneimittel GmbH 

Herterichstraße 1, 81479 München, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  talvosilen 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Esencë vajrash, kozmetike, locione të flokëve; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmaceutike; substanca mjekësore që parandalojnë, zbulojnë, monitorojnë 

apo lehtësojnë sëmundjet; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim diete dhe 

substanca të përshtatura për përdorim mjekësor; shtojca ushqimore për njerëzit; 

dizinfektantë   

10   Pajisje mjekësore në formë të instrumenteve, aparateve, pajisje apo sende të tjera 

mjekësore, të përfshira në këtë klasë, për të parandaluar, zbuluar, monitoruar apo lehtësuar 

sëmundjet   

 

 

 

(111)  21349 

(151)  31/10/2017 

(181)  06/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/636 

(732)  bene-Arzneimittel GmbH 

Herterichstraße 1, 81479 München, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ben-u-ron 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Esencë vajrash, kozmetike, locione të flokëve; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmaceutike; substanca mjekësore që parandalojnë, zbulojnë, monitorojnë 

apo lehtësojnë sëmundjet; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim diete dhe 

substanca të përshtatura për përdorim mjekësor; shtojca ushqimore për njerëzit; 

dizinfektantë   

10   Pajisje mjekësore në formë të instrumenteve, aparateve, pajisje apo sende të tjera 

mjekësore, të përfshira në këtë klasë, për të parandaluar, zbuluar, monitoruar apo lehtësuar 

sëmundjet   
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(111)  21365 

(151)  31/10/2017 

(181)  06/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/637 

(732)  bene-Arzneimittel GmbH 

Herterichstraße 1, 81479 München, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ib -u-ron 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Esencë vajrash, kozmetike, locione të flokëve; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmaceutike; substanca mjekësore që parandalojnë, zbulojnë, monitorojnë 

apo lehtësojnë sëmundjet; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim diete dhe 

substanca të përshtatura për përdorim mjekësor; shtojca ushqimore për njerëzit; 

dizinfektantë   

10   Pajisje mjekësore në formë të instrumenteve, aparateve, pajisje apo sende të tjera 

mjekësore, të përfshira në këtë klasë, për të parandaluar, zbuluar, monitoruar apo lehtësuar 

sëmundjet   

 

 

 

(111)  21098 

(151)  04/10/2017 

(181)  06/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/638 

(732)  Coatings Foreign IP Co. LLC c/o The 

Corporation Trust Company, Corporation 

Trust Center, 1209 Orange Street, 

Wilmington, Delaware 19801, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  NASON 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, veshës (mbulues)  në natyrën e ngjitësve, zmaltit, bojërave përfunduese, 

llak, ngjyra, mbrojtës, dhe prajmerë, ngjyrosës, zmalt për ngjyrosje, agjentë lidhës për 

ngjyra, nënveshje për paisjen e shasisë   

 

 

 

(111)  21099 

(151)  04/10/2017 

(181)  10/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/641 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

(540)   
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Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa të ushqimit, duke përfshirë ato të përshtatura për qëllime 

mjekësore; shtesa ushqimore; shtesa dietike për qëllime të dobësimit   

 

 

 

(111)  21460 

(151)  01/11/2017 

(181)  10/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/643 

(732)  NBA Properties, Inc.  Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për 

basketboll, pantofla, maica, këmisha, gjysëm maica, duksa,  pjesë të poshtëme të 

trenerkave, pantolla, maica me britella, drese, pantallona të shkurta, pizhama, maica 

sportive, maica për ragbi, gjempera,  rripa, kollare, këmisha të fjetjes,  sheshira, kapela, 

mbrojtëse në kapela, tuta për ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave për ngrohje, kanatiere për 

ushtrime të hudhjes, xhaketa, xhaketa me kapela, pallto, grykore për foshnje të cilat nuk 

janë nga letra, shirita për kokë, bylyzyk, përparëse,  ndresa të poshtëme, bokserka, 

pantallona të gjërë, mbrojtëse për vesh, dorashka, dorashka vetëm me gishtin e madh, 

shalla, kanatiere të endure dhe të thurura, fustane nga zhersei, fustane, drese dhe uniforma 

për tifoz, rroba për not, rroba banjoje, kostume të larjes, bikine, kostume të larjes të holla-

ngushta,  brekë noti, shorce për surfim, rroba për zhytje, faculeta për plazhë, mbulesa për 

kostume të larjes, pelerina për kostume të larjes, sandale, sandale plazhi, sheshira plazhi, 

mbrojtëse për diell, kapela noti, kapela për larje, mbulesa të reja koke me shënja dekorative  

të ngjitura   

41   Argëtim dhe shërbime të  arsimimit në kuptim të ndodhime televizive  dhe 

radio programeve  nga lëmi i basketboolit  dhe transmetimi live  i lojërave basketbollistike   

dhe shfaqjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit  të show televiziv  

dhe radio show programeve me lojëra basketbolli,  ngjarjeve  të basketbollit dhe  

programeve  nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave  

dhe kampeve të basketbollit, klinika dhe kampe për trajner, klinika dhe kampe për ekipe  

vallëzuese dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e dëfrimit në kuptimin e paraqitjes  
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përsonale të maskotave të kostimizuara ose ekipeve vallëzuese  në lojërat e basketbollit   

dhë shfaqjeve, klinikave, kampeve, promocioneve dhë ngjarjeve tjera, ngjarjeve speciale 

dhe ahengjëve lidhur me baskëtbollin; shërbimet e klubeve të adhuruesve; shërbimet e 

dëfrimit, përkatësisht ato që ofrojnë  paraqitjën websajt të përmbajtjëve multimediale në 

kuptim të ngjarjëve më të rëndësishme televizive, të ngjarjeve më të rëndësishme 

interaktive televizive, video xhirimet, video strim xhirimet, zgjedhjet interaktive të video 

ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, ngjarjëve të rëndësishme të radio dhe 

audio xhirimeve në fushën e basketbollit; shërbimet e sigurimit të lajmeve dhe 

informacioneve në kuptimin e statistikave dhe gjërave tjera nga fusha e basketbollit; onlajn 

lojërat të cilat nuk mund të mirren-bartën, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat, 

video lojërat  interaktive, lojërat akcioni, lojëra arkade, lojërat shoqërore për të rritur dhe 

fëmijë, lojëra në tabelë, enigma-radhitëse, lojëra vogëlsira; shërbimet e publikimeve 

elektronike, përkatësisht, publikimi i revistava, udhërrefyesve, buletineve, ngjyrosjëve dhe 

lojërave tek të cilat  lojëtarët caktohën përmes internetit,e të gjitha në lidhje më 

basketbollin; shërbimet e sigurimit onlajn të të dhënave  në bazën kompjuterike  nga fusha 

e basketbollit 

   

 

 

 

(111)  21355 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/646 

(732)  Warner Bros. Entertainment Inc. 4000 

Warner Blvd., Burbank, California, 91522, 

USA Joanne Rowling, an Individual of the 

United Kingdom 4000 Warner Blvd., 

Burbank, California, 91522, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   J.K. ROWLING’S WIZARDING 

WORLD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Filma ne te cilët tematikë është komedia, drama, akcioni, avantura dhe/ose 

animacioni dhe filma për emitim ne television ne te cilët tematikë është  komedia, drama, 

akcioni, avantura dhe/ose  animacioni; audio video disqe, disqe shumëdestinim digjitale  

(DVD)  të cilët përmbajnë muzikë, komedi, dramë, akcion, avanturë dhe/ose animacion; 

stereo degjuese; bateri;  telefon ajrorë; CD plejer; CD ROM kompjuterik  disqe të cilër 

përmbajnë lojëra; telefon dhe/ose  radio pejgjer ; kompakt disk plejer; radio aparate; shtresa 

për mi-maus; syze për  dioptri-shiqim, syze te diellit dhe këllef për te njejtat; pajisje për 

lojëra te cilat shiten si njësi per lozjen  ne grup, lojera kompjuterike ne lokalët e mbyllura; 

softuer  i cili mund të mirret për shfrytëzim  ne lojërat on line te lojërat kompjuterike, 

softuer për lojërat kompjuterike te cilat mund te shkarkohen; softuer  per lojëra 

kompjuterike për shfrytëzim ne telefona te mençur; programe për video dhe lojëra 

kompjuterike; kertrigj-fishek me ngjyrë për  video lojëra ; kompjuter dhe video lojëra te 

cilat janë të dizajnuara  për platform harduerike, përkatësisht, konsola për lojëra dhe 

kompjuter personal; softueri kompjuterik per  lojëra  te cilat luhen – lozim me makina, duke 
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përfshirë dhe  automat makina-automate; softueri kompjuterik ose filmer për lojëra  me fat  

ne cilëndo platformë kompjuterike, përkatësisht konzola te destinuara për lojëra , automate 

te bazuar ne video, aparate automatike  me cilinder  dhe terminal për video lotari; CD-

ROM- dhe shumëdestinues digjital  disqe  (DVD) për lojëra kompjuterike  dhe programe 

kompjuterike, përkatësisht,  softuer  te cilët  lidhin  medijat digjitalizuese video  dhe audio  

ne rrjetin global kompjuterik; audio- permbajtja vizuele  mediale  te cilët mund te 

shkarkohen  nga lëmi i argëtimit  te cilat shfaqin filma te animuar,  seri televizive,  

komedi,  dhe  drama; softueri kompjuterik ,përkatësisht, softueri kompjuterik per emitimin 

e vazhduar  te emitimit  te medijave audio- vizuele  te permbajtjeve  permes internetit, 

softueri kompjuterik per emitimin kontinuel  dhe magazinimin  e permbajtjeve mediale  

audio-vizuele,  audio dhe  video plejer te cilët mund te shkarkohen  per permbajtje mediale  

me funkcione  multimedijale dhe  interaktive;  programe kompjuterike me qasje , 

hulumtime te rastësishme dhe precise  online  ne bazën e te dhënave, softuere te cilët 

mundësojnë shfrytezuesëve  qe te lozin dhe programojnë audio, video, permbajtje tekstuale 

dhe  multimediale te karakterit argëtues; softuer  per aplikime kompjuterike  per emitimin 

te vazhdueshem  dhe magazinim  të përmbajtjeve  te  mediave  audio-vizuele;  softuer për 

aplikime kompjuterike  per vazhdimësinë  e emitimit  te permbajtjeve  te mediave  audio-

vizuele permes internetit; softueri kompjuterik i cili mund te mirret  per vazhdueshmerinë  e 

emitimit të permbajtjeve mediale audio-vizuele permes internetit; softueri kompjuterik  i  

cili mund te mirret  per emitimin e vazhdueshuem  dhe magazinimin e permbajtjeve të 

mediave  audio-vizuele; publikime të cilat munt te shkarkohen ne formë të librit te cilat 

përmbajnë figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose 

dramë, broshura me vizatime, libra për femijë, doracak për lojëra, revista të cilat përmbajnë  

figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose  filma dramë, 

fletore-libër  për ngjyrosje, libra interaktive për fëmijë dhe revista nga lëmi i argëtimit; 

pajisje per telefona te mençur, përkatësisht pajisje për degjuese , këllef për telefona te 

mençur  dhe maska për te njejtit; kartela te koduara magnetike, përkatesisht, kartela 

telefonike, kartela krediti, kartekla  për para te gatëshme,  debit kartela dhe kartela 

magnetike ; dhe magnete dekorative   

16   Gjëra te shtypura dhe produkte nga letra, përkatësisht libra te cilat përmbajnë figura 

nga  filmat e animuar-vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, 

broshura me figura, libra për fëmijë, revista te cilat përmbajnë figura nga filmat e animuar-

vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, libra për të ngjyrosur, 

ushtrimore për femijë; material për zyre, lëter për shkrim, pliko, fletore, ditarë, fletore për 

shenime, uresa, lëtra kolekcionuese; litografi; lapsa kimik, lapsa, maja te lapsave, goma, 

ngjyra, flomaster, lapsa për ngjyrosje, pajisje për vizatim, shkumsa dhe tabela; ngjitëse 

dekorative,  rifotografues, postere; fotografi te montuara  dhe/ose te pamontuara ; 

mbështjellëse për libra, marker  për libra, kalendarë, leter dekorative për paketim; dhurata  

nga letra  dhe dekorime nga letra, përkatësisht, piceta të letres,  shtroja nga letra, lëter  krep, 

kapela letre,  ftesa,  mbulesa tryeze nga letra, dekorime nga letra per torte; aplikime te 

shtypura për qendisje  ose pelhura; aplikime te shtypura për kostume, pigjama, dukse dhe 

maica   

25   Roba për meshkuj, femra dhe fëmijë -përkatesisht, maica, maica me mëngë të shkurta, 

dukse, tuta për vrapim, pantalona, brekë, pantolona të shkurta-shorc, maica pa mëngë, roba 

për shi, grykëse- gjoks perrparese për femijë nga materiali, funda, bluzë, fustane, treger- 

rripa krahu, xhemper, xhaketa, pallto, pallto shiu, roba për dëborë, kollare, fustana  shtëpie, 
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sheshir kapela, kapela, mbrojëtese dielli, krahërore(rripa), shamia, roba gjumi, pixhama, 

roba femrash, ndresa të poshtëme, çizme, këpucë, atlete,sandale, çorapë, çizme të shkurta, 

çorapë-papuçe, brekë të larjes dhe kostume dhe maska për maskemball dhe natën e 

shtrigave te shitur lidhur me te njejtat   

28   Lodra  dhe  produkte sportive, përfshirë këtu lojëra dhe lodra -përkatësisht,  figura 

akcioni dhe  shtesa për te njejtat; lodra nga  materiali te mbushura-plish materiali; balone; 

lodra për pastrim ne vaskë; lodra për kalurim ne to; pajisje te shitura si tërësi për lojë-lozje 

te lojërave me letra; lodra automjete; kukulla; disqe fluturuese; njësi te te lojërave 

elektronike dore; pajisje lojëtarësh e shitur  si tëresi për lozje  me lojëra ne tavolinë, lojërat 

me letra, lojëra manipuluese, lojëra ne salon  dhe lojëra me objektiva  te llojit akcion;  

makina loder vetqendruese  me video dalje; rradhitëse  dhe pazëll manipulative; maska  

letre për fytyrë; skejtborde; rreshitese per akull-patina akulli; lodra te cilat sperkasin ujë; 

topa -përkatësisht, topa për teren sportive-fushë sporti, topa futbolli, topa bejzbolli, topa 

basketi; dorashka për bejzboll; tapa notues për not për përdorim rekreativ; tabela notuese  

për not për përdorim rekreativ; tabela për surfing; tabela për not për përdorim rekreativ; 

peraja-notuese  për not; enë lodër  dhe enë për pjekëje; banka lodër; lodra sfera dëbore ; dhe 

dekorues  krishtlindjesh për bredh   

35   On-line sherbimet me pakicë të cilat përmbajnë audio libra te xhiruara; libra 

elektronike; produkte per konsum të gjerë, opërkatësisht, libra me përmbajtje te akcionit, 

avantures, dhe komedisë; revista me përmbajtje akcioni, avanture dhe komedie; libra për 

ngjyrosje, ushtrimore për femijë; fletore, ditarë, fletore shenimesh, material i zyres, lëter 

shkrimi, pliko, uresa, lapsa kimik, lapsa dhe këllef te tyre, goma, ngjyra, flomaster, lapsa 

me ngjyrë, sete për fotografim, postere; mbështjellëse librash, nenëvizues për libra dhe 

kalendare, sherbimet e reklamimit dhe promovime dhe sherbime e ofrimit te 

informacioneve  lidhur me te cekurat me lartë; sherbimet e ofrimit te informacioneve 

afariste; kompilacione reklama   

41   Sherbimet e argëtimit,përkatësisht, ofrimi i video lojërave online; ofrimi i lojërave 

kompjuterike  online, ofrimi i shfrytezimit te përkohëshem  te lojërave video te cilat nuk 

mund te shkarkohen;  sherbimet e produkcionit te softuerit  per lojëra video dhe 

kompjuterike; shërbimet e argëtimit ne shiqim të  përformimit të gjallë-online, komedi, 

drama, animuar,  dhe seriale reale televizive; produkcioni i performances gjallë-online,  

komedi, dramë, animuar dhe serive reality televizive; distribuimi dhe  transmetimi i 

përformancave të gjalla, komedi, drama dhe animacione te filmave kinematografik-kinema; 

produkcioni i përformancave te gjalla, komedi, drama dhe filmave kinemaje te animuar; 

shfaqje teatrale si atyre te animuara dhe atyre te gjalla-live; internet  sherbime te cilat 

ofrojnë informacione rrjeteve globale kompjuterike  ne leminë e argëtimit  e posaçërisht ne 

lidhje me lojërat, muzikën, filmat, dhe televisionin; shërbimet e ofrimit te  web faqeve te 

cilat përmbajnë klipe filmash  (sekuenca), fotografi dhe material tjera multimediale; 

shërbimet e ofrimit te lajmit  per ngjarjet momentale dhe  argetim, dhe informacioni lidhur  

me  arsimimin  dhe ngjarjet kulturore, permes rrjetit global kompjuterik; dhe ofrimi i 

informacioneve per argëtimin konkret  permes rrjetit global elektronik komunikativ  dhe atë 

ne shiqim të përformancave te gjalla-live, komedi, drama dhe programe te animuara dhe  

produkcione te performancave live – te gjalla, komedive, dramave dhe  performancave te 

animuara  te filmave  per distribuim permes rrjetit global kompjuterik; sherbimet e ofrimit 

te lojërave kompjuterike  te cilave mund ti qasemi  permes rrjetit telekomunikativ; dhe 

ofrimi i  sherbimeve te publikimit elektronik te botimeve, perkatesisht, online botimet e 
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testeve dhe punimeve grafike te tjerëve  te cilët përmbajnë artikuj, tregime, skenarë, 

broshura, udhërrefyes strategjik, fotografi dhe material vizuele; publikime  te cilat nuk 

mund te shkarkohen  ne formë libri  me figura nga burimet e animuara, avantura akcione, 

komedi dhe/ose drama,  broshura,libra për femijë, udhërefyes strategjik, revista me figura 

nga burimet e animuara, avantura akcioni, komedive dhe/ose dramave, libër për tu  

ngjyrosur, ushtrimore për femijë dhe revista nga lëmi  i argetimit; sherbimet e parqeve 

argetuese; shërbimet e vozitjes  ne parqet argetuese; performance  te gjalla apo te xhiruara 

me heret dhe/ose filma;  shërbimet e informimit lidhur me argetimit-defrimin dhe/ose 

rekreacionin; sherbimet e klubeve  për argëtim; sherbimet e ofrimit te lojerave elektronike  

permes rrjetit global kompjuterik;  ofrimi i shërbimeve ne kazino dhe objekte; shërbimet e 

defrimit-argëtimit ne formen e zhvillimit  te kinemave multipleks dhe teatrove, 

ekspozitave-shfaqjeve filmike, distribuimi i filmave dhe sherbimet e marketingut   

45   sherbimet e rrjeteve shoqërore  te cilat ofrohën permes internetit dhe rrjeteve tjera 

komunikuese, ofrimi i sherbimeve on-line  te bazes kompjuterike te te dhenave dhe 

kerkimet  on-line te bazes kompjuterike  te dhenave  ne leminë e rrjeteve shoqërore; ofrimi 

i sherbimeve  web sajteve ne internet  per qëllime  kyqjës ne  rrjetin social   

 

 

 

(111)  21095 

(151)  03/10/2017 

(181)  11/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/647 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  MERCK 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produktet kimike të cilat përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, po ashtu në 

bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshira të papërpunuara artificiale, materie plastike të 

papërpunuara; plehëra; përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; 

supstanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rexhje (zbutje); materiale ngjitëse 

të cilët përdoren në industri   

2   Ngjyra, vernik, llaqe; preparate për mbrojtjen nga ndryshku dhe kalbja e drurit; materie 

për ngjyrosje; mordant; rrëshira natyrale si lëndë e parë; metale në formë të fletëve dhe 

pluhurit për fotografë, dekoraterë, shtypshkronja dhe artistë   

3   Preparate për zbardhim dhe supstanca tjera për perdorim për lajre; preparate për pastrim, 

polirim, fërkim dhe gërryerje; sapuna; parfumeri, vajra eterike, kozmetikë, losion për flokë; 

pasta për dhëmbë   

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinere; preparate sanitare për perdorim në 

mjekësi; ushqime dietale dhe supstanca të përshtatura për perdorim në mjekësi apo 

perdorime në veterinari, ushqim për beba; shtesa (suplemente) dietike (shtesa në të 

ushqyer) për njerëz dhe kafshë; flastera, material për fashatim; material për pllombimin e 

dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektant; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide, 

herbicide   
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7   Makina dhe  vegla makinash; motora dhe makineri (përveç për automjete tokësore); 

makina për ndërlidhje dhe komponentet e transmisionit (pos për automjete tokësore); mjete 

agrokulturore të ndryshme nga ato që operojnë me dorë; inkubatorë për vezë;  makina 

automatike për shitje   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, geodezike, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrolë (inspektim), shpëtim dhe për mësimdhënje; 

aparate dhe instrumente për përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e rrymës elektrike; aparatet për inçizim, transmetim dhe 

reprodukim të zërit apo fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqe për inçizim; 

kompakt disqe, DVD dhe mediume tjerë digjitale për inçizim; mekanizma për aparate të 

cilët vihen në lëvizje me monedha metalike; regjistra të arkës, makina llogaritëse, paisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softver kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material kirurgjik për qepje   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qellime sanitarie   

16   Letra, kartuçi dhe produkte të punuara nga këto materiale, të cilët nuk përfshihen në 

klasa tjera; materiale të shtypura; material libërlidhjeje; fotografi; material zyreje; ngjitës të 

destinuar për shkresëri ose shtepijake; materiale për artistë; penelat; makina shkrimi dhe 

rekuizita zyresh (pos mobiljeve); materiali për mësim dhe trajnim (pos aparateve); materiali 

plastik për paketim (i cili nuk është përfshirë në klasa tjera); shkronja shtypi; klishe   

17   Goma, gutaperka, kauçuku, azbesti, liskuni dhe produkte të punuara nga këto materiale 

të cilët nuk përfshihen në klasa tjera; materielet plastike gjysëm të përpunuara për perdorim 

në prodhimtari; materiale për mbyllje pa depërtim, fiksim dhe izolim; gypa të lakueshëm të 

cilët nuk janë nga metali   

29   Mish; peshk; shpezë dhe kafshë gjahu; përpunime të mishit; pemë dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinë, gjemëra, komposte; vezë; qumështë 

dhe prodhime të qumështit; vajra ushqimore dhe yndyrëra.   

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka; sago; miell dhe pregatitje nga 

drithërat; bukë, torta (pasta) dhe ëmbëlsira; akullore; sheçer, mjaltë, melasa; tharm buke, 

pluhur për pjekurina; krip; mustard; uthull; salcë (kondimente); melmesa; akull.   

32   Birra; ujë mineral dhe uji i gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije freskuese frutash dhe 

lëngje frutash; shurupi dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

35   Reklama; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyresh   

40   Trajtimi i materialeve    

41   Sherbime edukimi; ofrimi i trajnimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe sherbime hulumtimi dhe projektimi që 

lidhen me to; sherbime të hulumtimit dhe analizave industriale; projektimi dhe zhvillimi i 

softverit dhe hardverit kompjuterik   

44   Sherbime mjekësore; sherbime veterinare; mbrojtje higjienike dhe kujdesi për bukurinë 

për njerëzit apo kafshët; sherbime të bujqësisë, hortikulurës dhe pylltarisë.   
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(111)  21363 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/649 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  ALKALAX  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barishte, Barishte çaj për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  21452 

(151)  01/11/2017 

(181)  12/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/654 

(732)  Schaeffler Technologies AG & Co. 

KG Industriestraße 1-3 91074 

Herzogenaurach , DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  FEAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Tensionerë (pjesë të makinave); V-rripa për motorë për automjete tokësore; 

kushineta për boshte makinash; kushineta për makina; kushineta për boshte lidhëse; 

kushineta dhe shtretër (izolatorë) pjesë të makinave; makara dhe kushineta (pjesë të 

makinave); lidhje dhe rripa për transmision të forcës, pos për automjete toksore dhe pjesët e 

tyre   

12   Pjesë dhe aksesuarë për automjete tokësore; pjesë dhe aksesuarë për automjete; pjese 

dhe aksesuarë për mjete uji   

 

 

 

(111)  21456 

(151)  01/11/2017 

(181)  13/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/658 

(300)  302015061885.3  01/12/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira me dhe pa çokollatë; ëmbëlsira me dhe pa çokollatë; biskota 

me dhe pa çokollatë; biskotat vafle (waffles) dhe vafer me dhe pa çokollatë; miell; 

preparatet e drithërave   

 

 

 

(111)  21373 

(151)  31/10/2017 

(181)  13/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/660 

(300)  302015062920.0  11/12/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TIBERIUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; birrë jo-alkoolike; pije të përziera me birrë   

 

 

 

(111)  21065 

(151)  03/10/2017 

(181)  16/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/664 

(732)  Dr. Reddy’s Laboratories Limited 8-2-

337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad – 

500034, Telangana, IN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  IBUCLIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe medicinale   
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(111)  21066 

(151)  03/10/2017 

(181)  16/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/665 

(732)  DC Comics 2900 West Alameda 

Avenue, Burbank, California 91505, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përkatësisht  te kuq te buzëve, shkelqim për buzë dhe balsam jo 

medicinal për buzë; maskarë; llak për thonjë; puder për fytyrë, kremë për fytyrë, losion për 

trup dhe gjel për trup; puder për trup; vaj për pastrim-larje, gjel për pastrim dhe krip jo –

medicinal për pastrim; kremë dhe losion për duar; kremë dhe losion për trup; preparate për 

rrezitje-diellosje, përkatësisht kremë dhe losione; kremë për rroje dhe losion pas rroje, 

losion për pastrimin e lëkures dhe shkuma shampon jo-medicinale  per pastrim; dezodorans 

për trup, ujë kolonje dhe parfume; sapun, përkatësisht, sapun i lëngët për pastrim, sapun  

gjel dhe sapun i ngurt-fortë; deterxhente ne formë sapuni, përkatësisht, i lënget ne formë 

pluhuri; zbutës rrobash; dezodorans ne formë sapuni, sapun për lëkurë; dhe shampon dhe 

balsam   

9   Filma ne te cilët tematikë është komedia, drama, akcioni, avantura dhe/ose animacioni 

dhe filma për emitim ne television ne te cilët tematikë është  komedia, drama, akcioni, 

avantura dhe/ose  animacioni; audio video disqe, disqe shumëdestinim digjitale  (DVD)  të 

cilët përmbajnë muzikë, komedi, dramë, akcion, avanturë dhe/ose animacion; stereo 

degjuese; bateri;  telefon ajrorë; CD plejer; CD ROM kompjuterik  disqe të cilër përmbajnë 

lojëra; telefon dhe/ose  radio pejgjer ; kompakt disk plejer; radio aparate; shtresa për mi-

maus; syze për  dioptri-shiqim, syze te diellit dhe këllef për te njejtat; pajisje për lojëra te 

cilat shiten si njësi per lozjen  ne grup, lojera kompjuterike ne lokalët e mbyllura; softuer  i 

cili mund të mirret për shfrytëzim  ne lojërat on line te lojërat kompjuterike, softuer për 

lojërat kompjuterike te cilat mund te shkarkohen; softuer  per lojëra kompjuterike për 

shfrytëzim ne telefona te mençur; programe për video dhe lojëra kompjuterike; kertrigj-

fishek me ngjyrë për  video lojëra ; kompjuter dhe video lojëra te cilat janë të dizajnuara  

për platform harduerike, përkatësisht, konsola për lojëra dhe kompjuter personal; softueri 

kompjuterik per  lojëra  te cilat luhen – lozim me makina, duke përfshirë dhe  automat 

makina-automate; softueri kompjuterik ose filmer për lojëra  me fat  ne cilëndo platformë 

kompjuterike, përkatësisht konzola te destinuara për lojëra , automate te bazuar ne video, 

aparate automatike  me cilinder  dhe terminal për video lotari; CD-ROM- dhe 

shumëdestinues digjital  disqe  (DVD) për lojëra kompjuterike  dhe programe 

kompjuterike, përkatësisht,  softuer  te cilët  lidhin  medijat digjitalizuese video  dhe audio  

ne rrjetin global kompjuterik; audio- permbajtja vizuele  mediale  te cilët mund te 

shkarkohen  nga lëmi i argëtimit  te cilat shfaqin filma te animuar,  seri televizive, komedi,  

dhe  drama; softueri kompjuterik ,përkatësisht, softueri kompjuterik per emitimin e 
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vazhduar  te emitimit  te medijave audio- vizuele  te permbajtjeve  permes internetit, 

softueri kompjuterik per emitimin kontinuel  dhe magazinimin  e permbajtjeve mediale  

audio-vizuele,  audio dhe  video plejer te cilët mund te shkarkohen  per permbajtje mediale  

me funkcione  multimedijale dhe  interaktive;  programe kompjuterike me qasje , 

hulumtime te rastësishme dhe precise  online  ne bazën e te dhënave, softuere te cilët 

mundësojnë shfrytezuesëve  qe te lozin dhe programojnë audio, video, permbajtje tekstuale 

dhe  multimediale te karakterit argëtues; softuer  per aplikime kompjuterike  per emitimin 

te vazhdueshem  dhe magazinim  të përmbajtjeve  te  mediave  audio-vizuele;  softuer për 

aplikime kompjuterike  per vazhdimësinë  e emitimit  te permbajtjeve  te mediave  audio- 

vizuele permes internetit; softueri kompjuterik i cili mund te mirret  per vazhdueshmerinë  e 

emitimit të permbajtjeve mediale audio-vizuele permes internetit; softueri kompjuterik  i  

cili mund te mirret  per emitimin e vazhdueshuem  dhe magazinimin e permbajtjeve të 

mediave  audio-vizuele; publikime të cilat munt te shkarkohen ne formë të librit te cilat 

përmbajnë figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose 

dramë, broshura me vizatime, libra për femijë, doracak për lojëra, revista të cilat përmbajnë  

figura nga filmat e animuar-vizatimorë, akcion, avanturier, komedi dhe/ose  filma dramë, 

fletore-libër  për ngjyrosje, libra interaktive për fëmijë dhe revista nga lëmi i argëtimit; 

pajisje per telefona te mençur, përkatësisht pajisje për degjuese , këllef për telefona te 

mençur  dhe maska për te njejtit; kartela te koduara magnetike, përkatesisht, kartela 

telefonike, kartela krediti, kartekla  për para te gatëshme,  debit kartela dhe kartela 

magnetike ; dhe magnete dekorative.   

14   orë; orë dore; stoli, përkatësisht bylyzyk dore, bylyzyk rreth nyjeve  te dorës, brosh, 

zingjirë, hajmali-varëse , manzhete, vath, shenja, qafore, gjilpëra dekorative, ngjitës dhe 

unaza; shnolla për rripa  per roba nga metal i çmuar   

16   Gjëra te shtypura dhe produkte nga letra, përkatësisht libra te cilat përmbajnë figura 

nga  filmat e animuar-vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, 

broshura me figura, libra për fëmijë, revista te cilat përmbajnë figura nga filmat e animuar-

vizatimorë, akcion,  avanturier, komedi dhe/ose filma dramë, libra për të ngjyrosur, 

ushtrimore për femijë; material për zyre, lëter për shkrim, pliko, fletore, ditarë, fletore për 

shenime, uresa, lëtra kolekcionuese; litografi; lapsa kimik, lapsa, maja te lapsave, goma, 

ngjyra, flomaster, lapsa për ngjyrosje, pajisje për vizatim, shkumsa dhe tabela; ngjitëse 

dekorative,  rifotografues, postere; ; fotografi te montuara  dhe/ose te pamontuara ; 

mbështjellëse për libra, marker  për libra, kalendarë, leter dekorative për paketim; dhurata  

nga letra  dhe dekorime nga letra, përkatësisht, piceta të letres,  shtroja nga letra, lëter  krep, 

kapela letre,  ftesa,  mbulesa tryeze nga letra, dekorime nga letra per torte; aplikime te 

shtypura për qendisje  ose pelhura; aplikime te shtypura për kostume, pigjama, dukse dhe 

maica.   

18   Çanta atletike,  çanta shpine për foshnje, çanta shpine, çanta plazhi, çanta për libra, 

çanta për pelena, çanta te mëdha sportive, çanta për  palestër, çanta të mëdha dore, çanta te 

vogla për  monedha, çanta te vogla për mbajtje rreth belit, çanta shpine, çanta sportive te 

cilat mbahen rreth belit, çanta për blerje-shoping; ombrella; kuleta    

21   Produkte nga qelqi, qeramika argjila, përkatësisht, filxhana, kënata, pjata, tasa, filxhana 

te kafes dhe filxhana; gjera nga qelqi për pije-lengje, përkatësisht, filxhana, tasa dhe gota 

për pije; sete-komplete për sheqer  dhe kremë; filxhana për foshnje; enë për embëlsira; 

figura kineze   nga qelqi dhe qeramika, tava jo –elektrike për kafe  te cilat nuk janë nga 

metalet fisnike; kuti  për ushqim; gamela për bartje te ushqimit; shporta për  
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mbeturina; enë për akull; enë plastike; rafte per dush kabina; enë për embëlsira; pajisje për 

te sherbyer, perkatesisht, servere, lopata për pite, lopata për embëlsira, shpatulla, gërryese 

dhe servis për embëlsira; bucela;  shtrues plastik; termo kuti për ushqim  ose pije; thika për 

embëlsira; nxjerres shtupave; shishe te zbrazura për ujë;  bokall dekorativ,  bucela dhe  

boca për pije; dorashka për kopshtari; dorashka gome për amvisni; dhe ushqim-ngrenje, 

përkatësisht, pjata te letres dhe filxhana letre.   

24   Pelhurë, roba për banjo, përkatësisht peshqira për pastrim dhe roba per larje; pelhura 

për shtrat, përkatësisht;  batanija për shtrat, baldahin për shtrate, jastek te vegjel për shtrate, 

shtroja per shtrate, mbulesa per shtrate, jastek jorgan, mbulesa shtrati, mbulesa për dyshek, 

mbeshtjellëse shtrati me kufizim(shtepa), kufizime tekstili për shtratë foshnjesh, 

 Pelhura dekorative për shtroja shtrati dhe mbulesa shtrati; tapiseri muri nga tekstili; perde; 

draperi-drapera; pambuk, polyester  dhe/ose najllon; pelhurë; copa materiali kuzhine, 

përkatësisht, dorashka për zgarë, piceta nga materiali, copa materiali për enë, copa tekstili 

për tryezë, peshqir kuzhine,shtroja- këmbësore nga tekstili, dorashka për furrë , dorashka 

për pastrim; shtroja tekstili për tryezë, shtrojë përfundi për tava dhe shtroja  për fundi 

pelhure, facoleta, fustanellë, dhe peshqir për golf.   

25   Roba për meshkuj, femra dhe fëmijë -përkatesisht, maica, maica me mëngë të shkurta, 

dukse, tuta për vrapim, pantalona, brekë, pantolona të shkurta-shorc, maica pa mëngë, roba 

për shi, grykëse- gjoks perrparese për femijë nga  materiali, funda, bluzë, fustane, treger- 

rripa krahu, xhemper, xhaketa, pallto, pallto shiu, roba për dëborë, kollare, fustana  shtëpie, 

sheshir kapela, kapela, mbrojëtese dielli, krahërore(rripa), shamia, roba gjumi, pixhama, 

roba femrash, ndresa të poshtëme, çizme, këpucë, atlete,sandale, çorapë, çizme të shkurta, 

çorapë-papuçe,  brekë të larjes dhe kostume dhe maska për maskemball dhe natën e 

shtrigave te shitur lidhur me te njejtat   

28   Lodra  dhe  produkte sportive, përfshirë këtu lojëra dhe lodra -përkatësisht,  figura 

akcioni dhe  shtesa për te njejtat; lodra nga  materiali te mbushura-plish materiali; balone; 

lodra për pastrim ne vaskë; lodra për kalurim ne to; pajisje te shitura si tërësi për lojë-lozje 

te lojërave me letra; lodra automjete; kukulla; disqe fluturuese; njësi te te lojërave 

elektronike dore; pajisje lojëtarësh e shitur  si tëresi për lozje  me lojëra ne tavolinë, lojërat 

me letra, lojëra manipuluese, lojëra ne salon  dhe lojëra me objektiva  te llojit akcion;  

makina loder vetqendruese  me video dalje; rradhitëse  dhe pazëll manipulative; maska letre 

për fytyrë; skejtborde;   rreshitese per akull-patina akulli; lodra te cilat sperkasin ujë; topa -

përkatësisht, topa për teren sportive-fushë sporti, topa futbolli, topa bejzbolli, topa basketi; 

dorashka për bejzboll; tapa notues për not për përdorim rekreativ; tabela notuese  për not 

për përdorim rekreativ; tabela për surfing; tabela për not për përdorim rekreativ; peraja-

notuese  për not; enë lodër  dhe enë për pjekëje; banka lodër; lodra sfera dëbore ; dhe 

dekorues  krishtlindjesh për bredh   

41   Sherbimet e argëtimit,përkatësisht, ofrimi i video lojërave online; ofrimi i lojërave 

kompjuterike  online, ofrimi i shfrytezimit te përkohëshem  te lojërave video te cilat nuk 

mund te shkarkohen;  sherbimet e produkcionit te softuerit  per lojëra video dhe 

kompjuterike; shërbimet e argëtimit ne shiqim të  përformimit të gjallë-online, komedi, 

drama, animuar,  dhe seriale reale televizive; produkcioni i performances gjallë-online, 

komedi, dramë, animuar dhe serive reality televizive; distribuimi dhe   

transmetimi i përformancave të gjalla, komedi, drama dhe animacione te filmave 

kinematografik-kinema; produkcioni i përformancave te gjalla, komedi, drama dhe filmave 

kinemaje te animuar; shfaqje teatrale si atyre te animuara dhe atyre te gjalla-live; internet 
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sherbime te cilat ofrojnë informacione rrjeteve globale kompjuterike  ne leminë e argëtimit  

e posaçërisht ne lidhje me lojërat, muzikën, filmat, dhe televisionin; shërbimet e ofrimit te  

web faqeve te cilat përmbajnë klipe filmash  (sekuenca), fotografi dhe material tjera 

multimediale; shërbimet e ofrimit te lajmit  per ngjarjet momentale dhe  argetim, dhe 

informacioni lidhur me  arsimimin  dhe ngjarjet kulturore, permes rrjetit global 

kompjuterik; dhe ofrimi i informacioneve per argëtimin konkret  permes rrjetit global 

elektronik komunikativ  dhe atë ne shiqim të përformancave te gjalla-live, komedi, drama 

dhe programe te animuara dhe produkcione te performancave live – te gjalla, komedive, 

dramave dhe  performancave te animuara  te filmave  per distribuim permes rrjetit global 

kompjuterik; sherbimet e ofrimit te lojërave kompjuterike  te cilave mund ti qasemi  permes 

rrjetit telekomunikativ; dhe ofrimi i  sherbimeve te publikimit elektronik te botimeve, 

perkatesisht, online botimet e testeve dhe punimeve grafike te tjerëve  te cilët përmbajnë 

artikuj, tregime, skenarë, broshura, udhërrefyes strategjik, fotografi dhe material vizuele; 

publikime  te cilat nuk mund te shkarkohen  ne formë libri  me figura nga burimet e 

animuara, avantura akcione, komedi dhe/ose drama,  broshura,libra për femijë, udhërefyes 

strategjik, revista me figura nga burimet e animuara, avantura akcioni, komedive dhe/ose 

dramave, libër për tu  ngjyrosur, ushtrimore për femijë dhe revista nga lëmi  i argetimit; 

sherbimet e parqeve argetuese; shërbimet e vozitjes  ne parqet argetuese; performance  te 

gjalla apo te xhiruara me heret dhe/ose filma;  shërbimet e informimit lidhur me argetimit-

defrimin dhe/ose rekreacionin; sherbimet e klubeve  për argëtim; sherbimet e ofrimit te 

lojerave elektronike  permes rrjetit global kompjuterik;  ofrimi i shërbimeve ne kazino dhe 

objekte; shërbimet e defrimit-argëtimit ne formen e zhvillimit  te kinemave multipleks dhe 

teatrove, ekspozitave-shfaqjeve filmike, distribuimi i filmave dhe sherbimet e marketingut. 
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(511) 3   Peshqirë për duar prej letre të ngopur me agjentë pastrimi; Peshqirë për duar prej 

letre të lagur të ngopur me një locion kozmetik; Sapunë prej letre për përdorim personal; 

Peshqirë për duar prej letre të ngopur me produkte kozmetikë; sapun; Mbushje prej sapuni; 

Sapunë në formë xheli; Sapunë në formë të lëngët; Sapun dezinfektues; Sapunë të 

aromatizuar; Sapun anti-bakterial; Sapunë në formë xheli; Sapunë për përdorim shtëpiak; 

Sapun lavanderie; Sapunë për kujdes ndaj trupit; Sapunë për lavanderi; Sapunë të lëngshëm 

për duar dhe fytyrë; Copa të ngopura me përgatitje lustrimi për pastrim; Shami letre të 

ngopura për pastrim [jo me përbërje mjeksore, për përdorim tek personi]; Fshirëse që 
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inkorporojnë përgatitje për pastrim; Copa të ngopura për lustrim   

6   Shpërndarësa automatikë për peshqirë letre [të fiksuar] prej metali; Mbajtëse peshqiri (të 

fiksuara) prej metali; Shpërndarës automatik për peshqirë, të fiksuar, prej metali   

11   Shpërndarësa automatikë dezinfektanti për banjo; Njësi higjenizuese të shurrëtores; 

Shpërndarësa dezinfektanti për banjo   

16   Letër; Artikuj për shkrim; Letër për qese dhe thasë; Peshqirë prej letre; Peshqirë për 

duar prej letre; Shtupa prej letre; Peshqirë për fytyrë prej letre; Letër thithëse; Letër tualeti; 

Grykashka prej letre; Shami letre; Letër për shami; Letër për peceta; Peceta për tavolinë 

prej letre; Peceta prej celuloze për qëllime shtëpiake; Rulon për kuzhinë [letër]; Peshqirë 

higjenik për duar; Letër tualeti; Rulon për tualet; Letër e gomuar; Letër imitacion lëkure; 

Letër e veshur; Letër e patejdukshme; Letër e papërshkueshme nga uji; Letër gjysmë e 

përpunuar; Letër sintetike; Letër kserografike; Letër e kalandruar; Letër pergamene; Petër 

për shtypje me lazer; Letër fotografike; Letër për kopje; Letër dhe karton industrial; 

Pankarta reklame prej letre ose kartoni; Letër e papërshkueshme nga uji [ndryshe nga ajo 

për përdorim në ndërtim]; Letër për shtypje fotografish; Letër për përdorim në prodhimin e 

letrës për veshje muri; Banderola prej letre; Letër në bobinë për shtypje; Letër për shtypje 

dixhitale; Material për shkrim prej cipash të holla ngjitëse veçanërisht cipa të holla ngjitëse 

plastike të përdorura për montime të figurave; Pankarta prej letre ose kartoni   

17   cipa të holla plastike për përdorim në plastifikimin e letrës; Shirita vet-ngjitës [të 

ndryshëm nga ata të artikujve për shkrim dhe jo për qëllime mjeksore apo shtëpiake]; 

Shirita me dy anë të ngjitshme [të ndryshme nga ata të artikujve për shkrim, për përdorim 

shtëpiak ose mjeksor]; Tabakë poliestre [të ndryshëm nga ata për mbështjellje ose 

amballazhim]; Cipa të holla të fryshme [të ndryshme nga ata për amballazhim]; Cipa të 

holla poliuretani, të ndryshme nga ata për mbështjellje; Cipa të holla plastike, jo për 

mbështjellje; Cipa të holla prej klorur polivinili [të ndryshme nga ata për mbështjellje dhe 

amballazhim]; Cipa të holla plastike të përkulshme, të ndryshme nga ata për mbështjellje; 

Cipa të holla polieteni [të ndryshme nga ata për mbështjellje ose amballazhim]; Tabakë 

plastikë të veshur me material ngjitës [të ndryshëm nga ata për mbështjellje]; Cipa të holla 

polipropileni, të ndryshme nga ata për mbështjellje apo amballazhim; copa të shtrydhura 

prej politeni të përhapjes së lartë të dritës [të ndryshme nga ata për amballazhim]; Tabakë të 

tejdukshëm me tri-parete të bërë prej polikarbonatëve; cipa të holla për lidhje për 

plastifikim të iniciuar me nxehje me material të shtypur; tabakë prej polipropileni të 

printueshëm; Materiale plastikë në formë të tabakëve [produkte gjysmë të përfunduar]; 

Shirita, rripa, fasho dhe cipa të holla ngjitëse; Peta të holla prej pastike [produkte gjysmë të 

përfunduar]; Tabakë prej polietileni të veshur të printueshëm; Cipa të holla të mbrojtura 

nga rrezet ultravjollcë për automjete; Tabakë plastikë të veshur me ngjitës për përdorim në 

prodhim; Cipa të holla kundra shkëlqimit verbues për dritare [cipa të holla të lyera]; Shtresë 

e petësuar për zbatim në një substratë   

20   Shpërndarësa automatikë për shami letre [të fiksuar] jo prej metali; Mbajtëse shami 

letre [të fiksuara] jo prej metali; Shpërndarësa automatikë peshqirë letre [të fiksuar, jo prej 

metali]; Shpërndarësa automatikë pecetash të fiksuar jo prej metali; Kanxha për peshqirë 

(Jo prej metali); Shpërndarësa automatik për mbulim vendi ulje tualeti (jo metalikë) [të 

fiksuar];   

21   Kosha për letra të hedhura; Shpërndarësa automatikë për peshqirë letre; shpërndarësa 

automatikë për peshqirë prej letre; Shpërndarësa automatikë për peceta letre; Shpërndarësa 

automatikë për fshirëse prej letre [të ndryshëm nga ata të fiksuar]; Shpërndarësa automatikë 
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për shami letre për fytyrë; Kuti mbajtëse për shami letre; Shpërndarësa automatikë për 

shami buke; Shpërndarësa automatikë për shami buke; Lecka për pastrim; Lecka për 

pastrim jo prej pëlhura të hollash liri; Lecka për pastrim të bëra prej celuloze; Lecka për 

fshirje të lenteve optike; Mbajtëse peshqiri; Shpërndarësa automatikë sapuni; Enë për 

sapun; Shpërndarësa automatik rulon për tualet; Shpërndarësa për detergjentë; 

Shpërndarësa autotmatikë për sapun të lëngshëm; Shpërndarësa për fshirëse prej celuloze, 

për përdorim shtëpiak; Shpërndarësa automatikë për cipa të holla ngjitëse [të ndryshme nga 

ata të fiksuara]; Mbajtësa për rulon tualeti; Mbajtësa për rulon tualeti; Shpërndarësa 

automatikë për rulon tualeti; lecka; lecka për pastrim   

22   Rrjeta; Materiale për rrjeta; Pëlhura të gomuara   

24   Mbulesa krevati prej letre; Copa të pa-endura të bëra kryesisht prej letre; Peceta 

tavoline prej tekstili; Peceta prej tekstili; Banderola; Copa pambuku; Flamuj, flamuj 

sinjalizimi, jo prej letre; Materiale për filtrim prej tekstili; Perde prej tekstili ose plastike; 

Copa; leckë; copa tekstili; copa tekstili jo-të endura; Sexhade muri prej tekstili; sexhade 

muri prej material tekstili; banderola prej cope; Banderola prej tekstili; banderola prej cope 

tekstili; mallra tekstili dhe zëvendësues për mallra tekstili; copa tekstili; Shtroje mbi 

derdhje betoni të bërë prej tekstili; Përzierje materialesh tekstili.   
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(511) 3   Peshqirë për duar prej letre të ngopur me agjentë pastrimi; Peshqirë për duar prej 

letre të lagur të ngopur me një locion kozmetik; Sapunë prej letre për përdorim personal; 

Peshqirë për duar prej letre të ngopur me produkte kozmetikë; sapun; Mbushje prej sapuni; 

Sapunë në formë xheli; Sapunë në formë të lëngët; Sapun dezinfektues; Sapunë të 

aromatizuar; Sapun anti-bakterial; Sapunë në formë xheli; Sapunë për përdorim shtëpiak; 

Sapun lavanderie; Sapunë për kujdes ndaj trupit; Sapunë për lavanderi; Sapunë të lëngshëm 

për duar dhe fytyrë; Copa të ngopura me përgatitje lustrimi për pastrim; Shami letre të 

ngopura për pastrim [jo me përbërje mjeksore, për përdorim tek personi]; Fshirëse që 

inkorporojnë përgatitje për pastrim; Copa të ngopura për lustrim   

6   Shpërndarësa automatikë për peshqirë letre [të fiksuar] prej metali; Mbajtëse peshqiri (të 

fiksuara) prej metali; Shpërndarës automatik për peshqirë, të fiksuar, prej metali   

11   Shpërndarësa automatikë dezinfektanti për banjo; Njësi higjenizuese të shurrëtores; 

Shpërndarësa dezinfektanti për banjo   

16   Letër; Artikuj për shkrim; Letër për qese dhe thasë; Peshqirë prej letre; Peshqirë për 

duar prej letre; Shtupa prej letre; Peshqirë për fytyrë prej letre; Letër thithëse; Letër tualeti; 
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Grykashka prej letre; Shami letre; Letër për shami; Letër për peceta; Peceta për tavolinë 

prej letre; Peceta prej celuloze për qëllime shtëpiake; Rulon për kuzhinë [letër]; Peshqirë 

higjenik për duar; Letër tualeti; Rulon për tualet; Letër e gomuar; Letër imitacion lëkure; 

Letër e veshur; Letër e patejdukshme; Letër e papërshkueshme nga uji; Letër gjysmë e 

përpunuar; Letër sintetike; Letër kserografike; Letër e kalandruar; Letër pergamene; Petër 

për shtypje me lazer; Letër fotografike; Letër për kopje; Letër dhe karton industrial; 

Pankarta reklame prej letre ose kartoni; Letër e papërshkueshme nga uji [ndryshe nga ajo 

për përdorim në ndërtim]; Letër për shtypje fotografish; Letër për përdorim në prodhimin e 

letrës për veshje muri; Banderola prej letre; Letër në bobinë për shtypje; Letër për shtypje 

dixhitale; Material për shkrim prej cipash të holla ngjitëse veçanërisht cipa të holla ngjitëse 

plastike të përdorura për montime të figurave; Pankarta prej letre ose kartoni   

17   Cipa të holla plastike për përdorim në plastifikimin e letrës; Shirita vet-ngjitës [të 

ndryshëm nga ata të artikujve për shkrim dhe jo për qëllime mjeksore apo shtëpiake]; 

Shirita me dy anë të ngjitshme [të ndryshme nga ata të artikujve për shkrim, për përdorim 

shtëpiak ose mjeksor]; Tabakë poliestre [të ndryshëm nga ata për mbështjellje ose 

amballazhim]; Cipa të holla të fryshme [të ndryshme nga ata për amballazhim]; Cipa të 

holla poliuretani, të ndryshme nga ata për mbështjellje; Cipa të holla plastike, jo për 

mbështjellje; Cipa të holla prej klorur polivinili [të ndryshme nga ata për mbështjellje dhe 

amballazhim]; Cipa të holla plastike të përkulshme, të ndryshme nga ata për mbështjellje; 

Cipa të holla polieteni [të ndryshme nga ata për mbështjellje ose amballazhim]; Tabakë 

plastikë të veshur me material ngjitës [të ndryshëm nga ata për mbështjellje]; Cipa të holla 

polipropileni, të ndryshme nga ata për mbështjellje apo amballazhim; copa të shtrydhura 

prej politeni të përhapjes së lartë të dritës [të ndryshme nga ata për amballazhim]; Tabakë të 

tejdukshëm me tri-parete të bërë prej polikarbonatëve; cipa të holla për lidhje për 

plastifikim të iniciuar me nxehje me material të shtypur; tabakë prej polipropileni të 

printueshëm; Materiale plastikë në formë të tabakëve [produkte gjysmë të përfunduar]; 

Shirita, rripa, fasho dhe cipa të holla ngjitëse; Peta të holla prej pastike [produkte gjysmë të 

përfunduar]; Tabakë prej polietileni të veshur të printueshëm; Cipa të holla të mbrojtura 

nga rrezet ultravjollcë për automjete; Tabakë plastikë të veshur me ngjitës për përdorim në 

prodhim; Cipa të holla kundra shkëlqimit verbues për dritare [cipa të holla të lyera]; Shtresë 

e petësuar për zbatim në një substratë   

20   Shpërndarësa automatikë për shami letre [të fiksuar] jo prej metali; Mbajtëse shami 

letre [të fiksuara] jo prej metali; Shpërndarësa automatikë peshqirë letre [të fiksuar, jo prej 

metali]; Shpërndarësa automatikë pecetash të fiksuar jo prej metali; Kanxha për peshqirë 

(Jo prej metali); Shpërndarësa automatik për mbulim vendi ulje tualeti (jo metalikë) [të 

fiksuar];   

21   Kosha për letra të hedhura; Shpërndarësa automatikë për peshqirë letre; shpërndarësa 

automatikë për peshqirë prej letre; Shpërndarësa automatikë për peceta letre; Shpërndarësa 

automatikë për fshirëse prej letre [të ndryshëm nga ata të fiksuar]; Shpërndarësa automatikë 

për shami letre për fytyrë; Kuti mbajtëse për shami letre; Shpërndarësa automatikë për 

shami buke; Shpërndarësa automatikë për shami buke; Lecka për pastrim; Lecka për 

pastrim jo prej pëlhura të hollash liri; Lecka për pastrim të bëra prej celuloze; Lecka për 

fshirje të lenteve optike; Mbajtëse peshqiri; Shpërndarësa automatikë sapuni; Enë për 

sapun; Shpërndarësa automatik rulon për tualet; Shpërndarësa për detergjentë; 

Shpërndarësa autotmatikë për sapun të lëngshëm; Shpërndarësa për fshirëse prej celuloze, 

për përdorim shtëpiak; Shpërndarësa automatikë për cipa të holla ngjitëse [të ndryshme nga 
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ata të fiksuara]; Mbajtësa për rulon tualeti; Mbajtësa për rulon tualeti; Shpërndarësa 

automatikë për rulon tualeti; lecka; lecka për pastrim   

22   Rrjeta; Materiale për rrjeta; Pëlhura të gomuara   

24   Mbulesa krevati prej letre; Copa të pa-endura të bëra kryesisht prej letre; Peceta 

tavoline prej tekstili; Peceta prej tekstili; Banderola; Copa pambuku; Flamuj, flamuj 

sinjalizimi, jo prej letre; Materiale për filtrim prej tekstili; Perde prej tekstili ose plastike; 

Copa; leckë; copa tekstili; copa tekstili jo-të endura; Sexhade muri prej tekstili; sexhade 

muri prej material tekstili; banderola prej cope; Banderola prej tekstili; banderola prej cope 

tekstili; mallra tekstili dhe zëvendësues për mallra tekstili; copa tekstili; Shtroje mbi 

derdhje betoni të bërë prej tekstili; Përzierje materialesh tekstili.   

 

 

 

(111)  21096 

(151)  04/10/2017 

(181)  17/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/668 

(300)  302015059759.7/17  18/11/2015  DE 

(732)  Renolit SE Horchheimer Strasse 50, 

67547 Worms, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  RENOLIT ARMOUREN 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Mallra gjysmë të përpunuara prej plastike për përdorim në industri; cipa dhe fleta 

prej plastike, përveç për paketim; gjysmë të përpunuara prej plastike për mbulim; cipa prej 

plastike jo për paketim, të lidhura me cipa dhe/ose fletët tjera prej plastike me ngjitje ose në 

ndonjë mënyrë tjetër; veshje për mobilie në formë të cipave dhe fletëve prej plastike   

 

 

 

(111)  21074 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/670 

(300)  234965  20/11/2015  GR 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse   
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(111)  21075 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/671 

(300)  234966  20/11/2015  GR 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse   

 

 

 

(111)  21076 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/672 

(300)  234967  20/11/2015  GR 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse.   

 

 

 

(111)  21077 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/673 

(300)  234968  20/11/2015  GR 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 34   Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse.   

 

 

 

(111)  21078 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/674 

(300)  234969  20/11/2015  GR 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse.   

 

 

 

(111)  21079 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/678 

(732)  Ulthera, Inc. 1840 South Stapley 

Drive, Suite 200, Mesa, Arizona 85204, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ULTHERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate kozmetike që përdoren me ultrazë për procedurat të tretmaneve estetike 

të lëkurës ; paisje mjekësore për tretmanet kozmetike jo-kirurgjike; aparate mjekësore me 

ultrazë; aparate mjekësore për performimin e procedurave kozmetike; aparate kozmetike 

për përformimin e procedurave për tretmane estetike të lëkurës në Klasën 10   

44   Shërbime të kirurgjisë plasike dhe kozmetike, si procedura për tretmane që kanë të 

bëjnë me përqimin e energjisë akustike dhe ultrazë për imazhet e indeve dhe krijimin e 

dëmeve termale si dhe shërimin e këtyre indeve; për ngushtimin e lëkurës; për shtrëngimin 

e lëkurës, tërheqjen e lëkurës, dhe trajtimin e akneve; tretmane jo invazive kozmetike; si 

trajtimi i indeve të dëmtuara dhe shërimi i këtyreve indeve; për ngushtimin e lëkurës; për 

shtrëngimin e lëkurës, tërheqjen e lëkurës, dhe trajtimin e akneve; shërbime mjekësore për 

tretmane kozmetike; shërbime kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës si pengimin e indeve 

për përmirësimin e dukjes së lëkurës; shërbime kozmetike për përkudesje ndaj trupit; 

shërbime mjekësore me ultrazë në klasën e 44   
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(111)  21080 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/679 

(732)  Ulthera, Inc. 1840 South Stapley 

Drive, Suite 200, Mesa, Arizona 85204, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ULTHERAPY 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate kozmetike që përdoren me ultrazë për procedurat të tretmaneve estetike 

të lëkurës ; paisje mjekësore për tretmanet kozmetike jo-kirurgjike; aparate mjekësore me 

ultrazë; aparate mjekësore për performimin e procedurave kozmetike; aparate kozmetike 

për përformimin e procedurave për tretmane estetike të lëkurës në Klasën 10   

44   Shërbime të kirurgjisë plasike dhe kozmetike, si procedura për tretmane që kanë të 

bëjnë me përqimin e energjisë akustike dhe ultrazë për imazhet e indeve dhe krijimin e 

dëmeve termale si dhe shërimin e këtyre indeve; për ngushtimin e lëkurës; për shtrëngimin 

e lëkurës, tërheqjen e lëkurës, dhe trajtimin e akneve; tretmane jo invazive kozmetike; si 

trajtimi i indeve të dëmtuara dhe shërimi i këtyreve indeve; për ngushtimin e lëkurës; për 

shtrëngimin e lëkurës, tërheqjen e lëkurës, dhe trajtimin e akneve; shërbime mjekësore për 

tretmane kozmetike; shërbime kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës si pengimin e indeve 

për përmirësimin e dukjes së lëkurës; shërbime kozmetike për përkudesje ndaj trupit; 

shërbime mjekësore me ultrazë në klasën e 44   

 

 

 

(111)  21081 

(151)  03/10/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/681 

(591)  e kuqe, e bardhë 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, GA, United States of 

America, 30313, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për formimin e pijeve   
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(111)  21082 

(151)  03/10/2017 

(181)  19/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/682 

(591)   e verdhë, e bardhë, e zezë, okër  

(732)  Dragan Radivojević Apatinska pivara 

doo Apatin  Trg Oslobodjenja 5, 25260 

Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pipe (filikaqe) sportive, syze sportive, totalizatorë (orë për poena në terenet 

sportive); reklamat ndriçuese; ekranet reklamuese elektronike   

14   Instrumenta kohëmatës dhe kronometrikë për ngjarje sportive.    

18   Çanta sportive   

25   Veshjmbathje sportive, trenerka (veshje).    

28   Lodrat dhe artikuj sportive; rrjetat sportive   

32   Birrë; pije joalkoholike.   

35   Reklamat   

41   Kohëmatja në ngjarje sportive; organizimi i garave sportive; aktivitete sportive dhe 

kulturore   

 

 

 

(111)  21083 

(151)  03/10/2017 

(181)  19/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/683 

(732)  East Shineray Holdings Co., Ltd. No.8 

Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo 

District, Chongqing, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Makina; motoçikleta; automjete elektrike; goma për rrota të automjeteve; 

automjete për lëvizje në ajër, mbi tokë, ujë ose hekurudha; motoskuterë; makina pa ngasës 
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[makina autonome]; makina anësore; motorë për automjete tokësore; turbina për automjete 

tokësore; motorë, elektrikë, për automjetet tokësore; friksione për automjete tokësore; 

grupe të shpejtësive për automjete tokësore; karroceri automobilash; shasi automobilash; 

biçikleta; tapiceri për automjete; alarme të lëvizjes me marsh për prapavajtje për automjete; 

alarme kundër-vjedhje për automjete; ndenjëse automjetesh   

 

 

 

(111)  21085 

(151)  03/10/2017 

(181)  19/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/684 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, preparate 

kozmetike, losione për flokë, pasta për dhëmbë   

 

 

 

(111)  21086 

(151)  03/10/2017 

(181)  19/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/685 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, preparate 

kozmetike, losione për flokë, pasta për dhëmbë   
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(111)  21089 

(151)  03/10/2017 

(181)  19/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/686 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, preparate 

kozmetike, losione për flokë, pasta për dhëmbë   

 

 

 

(111)  21091 

(151)  03/10/2017 

(181)  19/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/687 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, preparate 

kozmetike, losione për flokë, pasta për dhëmbë   

 

 

 

(111)  21093 

(151)  03/10/2017 

(181)  19/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/688 

(732)  A. Menarini Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.r.l.  Via Dei Sette Santi 3 

Firenze, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  WHEN YOU CANNOT EAT 

THEM, DRINK THEM  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa vitaminash dhe mineralesh    
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(111)  21259 

(151)  18/10/2017 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/690 

(732)  N.SH. EXTREME PIZZA  Rr. Agim 

Ramadani Nr. 22/77, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produkte drithërash, bukë, kekë, pica, makarona, pasta   

42   Shërbimet që kanë të bëjnë me punën e ofruesve të ushqimit të shpejtë dhe të 

restoranteve   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish   

 

 

 

(111)  21097 

(151)  04/10/2017 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/699 

(300)  014962021  28/12/2015  EP 

(732)  LO. LI. PHARMA S.R.L. Via dei 

Luxardo, 33, 00156 Rome, IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ALERACT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca për përdorim në gjinekologji; tableta dhe 

kapsula vaginale; preparate dhe artikuj për qëllime sanitare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; preparate diete dhe shtesa dietike; ushqim dhe supstanca diete të përshtatura për 

përdorim mjeksëor   

 

 

 

(111)  20796 

(151)  17/08/2017 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/700 

(591)  NGJYRË E BARDHË, E KUQE, E 

KALTËR. 

(732)  “KARMELA-2000” OOD 64, 

Opalchenska str.,  

(540)   
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BG-5000 VELKO TARNOVO, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira, miell dhe preparate nga drithërat (ceralijet), waffli 

(ëmbëlsirë), nafore, biskota, torta, tartë, produkte çokollate, pjekuria, petits fours 

(ëmbëlsira), akullore, bonbone, rrathë (rriska) buke, krekerë, krem, petulla, pite, pudingë, 

zbukurime ushqyese për torta, hallvë, sheqer, kafe, çaj, kafe artificiale, kakao dhe produkte 

të kakaos, çokollatë, pije me bazë çokollate   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyrash, shërbime të 

eksport-importit dhe shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të: pastave dhe 

ëmbëlsirave, miellit dhe preparateve nga drithërat (ceralijet), wafflit (ëmbëlsirë), naforeve, 

biskotave, tortave, tartës, produkteve nga çokollata, pjekurianave, petits fours 

(ëmbëlsirave), akulloreve, bonboneve, rrathëve të (rriska) bukës, krekerëve, kremit, 

petullave, piteve, pudingëve, zbukurimeve ushqyese për torta, hallvës, sheqerit, kafes, çajit, 

kafes artificiale, kakaos dhe produkteve të kakaos, çokollatës, pijeve me bazë çokollate   

 

 

 

(111)  20770 

(151)  15/08/2017 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/701 

(732)  Kosmonte Foods Sh.p.k Zona 

Industriale, Rr.10000 Terezë nr.52, Prishtinë, 

KS 

(740)  Florentinë Berisha – Hamza             

Zona Industriale, Rr.10000 Terezë nr.52, 

Prishtinë 

 
 

(540)  BEG 

 
 

     

 
 

 

(511) 23   Fijeve dhe temat , për përdorim të tekstilit   

25   Veshje, këpucë , kapelë   

29   Mish, peshk, shpezë dhe mish gjahu;ekstrakte të mishit;të ruajtura (konzervuara), të 

ngrira, fruta dhe perimet të thata dhe të përgatitura;xhelatinë, reçel, kompot;vezë;qumësht 

dhe produkte qumështi;vaj ushqimorë dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificial;oriz;tapioca dhe sago;mielli dhe gatime të bëra nga 

drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;akuj ushqimorë;sheqer, mjaltë, melasë, tharm për maja, 

pluhur për gatim;kripë;mustard, uthull, salca;erëza;akull   

31   Drithëra dhe agricultural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të pë përfshira në 

klasa tjera;shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta;fara;bimë dhe lula natyrale;produkte 

ushqimore për shtazë;elb   
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(111)  20771 

(151)  15/08/2017 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/702 

(300)  87/040,293  17/05/2016  US 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  MOTO Z 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Telefona mobil, telefona të menqur dhe pajisje për to, përkatësisht mbushës për 

bateri dhe karikues   

 

 

 

(111)  21011 

(151)  22/09/2017 

(181)  26/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/721 

(300)  T201552716  16/12/2015  FI 

(732)  Bayer Oy Pansiontie FI-47, 20210 

Turku, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  KAYLEEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate hormonale   

10   Paisje medicinale   

 

 

 

(111)  21012 

(151)  22/09/2017 

(181)  27/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/722 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BE THE FIRST 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 
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cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  21014 

(151)  26/09/2017 

(181)  27/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/723 

(732)  KOSOVOPRESS Rr. Hamëz Jashari 

nr. 28, Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KOSOVOPRESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

35   Promovimi, reklamim dhe marketingun e programeve me  përmbajtje të 

informacioneve në fushën e informimit, ekonomisë, politikes, modës,bukurisë, argëtimit, 

sportit,  biznesi, teknologjisë dhe aspekte të tjera të kulturës popullore; promovimin, 

reklamimin dhe marketingun digjital dhe analoge të mediumeve te  skedarëve  që përfshijnë 

të dhëna, imazhe, komente, komente dhe opinione në fushën e ekonomisë, politikes ,modës, 

bukurisë, argëtuese, sportive,biznesit, personaliteteve, teknologjisë dhe aspekte të tjera të 

kulturës popullore; ofrimin e shërbimeve reklamuese të bizneseve në nëpërmjet 

mediumeve; ofrimin e shërbimeve on-line dyqaneve me shumicë dhe pakicë si dhe 

shkarkimin për , muzikë, imazh, video dhe lojëra, fotografi në fushën e politikes, modës, 

bukurisë, argëtuese, sportive,  biznesi, personalitete, teknologjisë dhe aspekte të tjera të 

kulturës popullore   

38   Agjenci e lajmeve dhe informative; shërbimet e telekomunikimit; shërbimet për 

komunikim përmes telefonit, radios, telefonit mobil, telegrafit, si dhe përmes të gjitha 
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mjeteve të telekompjuterëve, përmes video grafisë interaktive, dhe veçanërisht me anë të 

mjeteve të terminaleve kompjuterike apo periferitë elektronike dhe/ose pajisje digjitale, nga 

videofoni dhe visiofoni; transmisioni i informatave përmes kompjuterit apo satelitit;  

dërgimi apo transmisioni i telegrameve dhe mesazheve; dërgimi dhe transmetimi i 

dokumenteve të kompjuterizuara; transmetimi i audio, video dhe / ose programeve audio 

vizuale përmes  protokolit të internetit (IPTV); shërbimet e postës elektronike, shpërndarjen 

e të dhënave përmes mjeteve elektronike, veçanërisht përmes rrjetit të komunikimit global 

(Internet); transmetim satelitor; transmetim dhe shpërndarje e të dhënave, zërit dhe 

imazheve, si ato kompjuterike; komunikimi përmes terminaleve kompjuterike; agjencitë e 

lajmeve dhe informatave; ofrimi i qasjes në rrjetet kompjuterike globale; hulumtimi dhe 

mbledhja e informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të gatshme në rrjetet kompjuterike   

41   Edukim; ofrime të trajnimeve; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; ne veçanti 

shpërndarja e lajmeve  nëpërmjet internetit; publikimi i lajmit dhe komenteve; ofrime të 

përmbajtjes audio-vizuale lidhur me argëtimin, edukimin, trajnimet, sportin dhe kulturën; 

shërbime të edukimit dhe argëtimit përmes radios, televizionit, telefonisë, internetit dhe 

bazave on-line të dhënave, ofrime të publikimeve elektronike on-line (që nuk shkarkohen); 

publikime të revistave, librave, teksteve dhe materialit të shtypur; publikime on-line të 

librave ose zhurnaleve elektronike; ofrime të publikimeve elektronike; fjalorë, enciklopedi 

dhe tekste reference online; ofrime të publikimeve online, duke përfshirë këtu gazeta, 

revista (periodike), libra, udhëzues për përdorues, materiale për udhëzim dhe mësimdhënie; 

afishe, fotografi, piktura, artikuj në formë online; shërbime të produksionit të shfaqjeve të 

drejtpërdrejta; organizime të veprimtarive sportive dhe garuese; produksion dhe prezentim i 

programeve të transmetuara përmes televizionit, internetit ose kanaleve tjera të 

telekomunikimit të gjitha për qëllim të zhvillimit të shikimit ndërveprues, përzgjedhjes dhe 

blerjes së mallrave; shërbime të përzgjedhjes së programeve televizive ndërvepruese për 

shikues; ofrime të argëtimit ndërveprues, lajmeve, veprimtarive sportive dhe kulturore për 

shikues; shërbime të argëtimit ndërveprues, edukativ, sportiv dhe kulturor për shikues të 

televizionit; lojëra edukative ose argëtuese që luhen online; shërbime të publikimit 

elektronik; ofrim i videos on-line, që nuk shkarkohen; ofrime të lajmeve, gjendjes aktuale 

dhe informatave sportive; shërbime të lajmeve, situatës aktuale dhe informatave edukative; 

shërbime të informimit dhe këshillimit lidhur me programet të radios dhe televizionit, 

edukimit, rekreacionit, argëtimit, muzikës dhe sportit; shërbime të informimit dhe 

këshillimit lidhur me programet e radios dhe televizionit, edukimit, rekreacionin, argëtimin, 

muzikën dhe sportin, të ofruara on-line nga një databazë kompjuterike ose interneti tek 

telefonat mobil; shërbime të informatave faktike lidhur me programet e radios dhe 

televizionit, lajmet dhe sportin; shërbime udhëzimi; shërbime të trajnimit; shërbime të 

kohës së lirë   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterëve nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 
 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

471 

 

(111)  21015 

(151)  26/09/2017 

(181)  30/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/729 

(732)  Accord Healthcare Limited Sage 

House, 319 Pinner Road, North Harrow, 

Middlesex HA1 4HF, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ACCOFIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike; produkte farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e neutropenisë dhe për mobilizimin e qelizave pararëndëse periferike të gjakut 

që shiten në shiringa të para-mbushur   

 

 

 

(111)  21016 

(151)  26/09/2017 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/732 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  KONDROIN H RAPID 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për qëllime kozmetike; yndyrna 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike   

5   Balsame për qëllime mjekësore; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; 

lëndë dietetike përshtatur për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike; shtesa 

ushqimore; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime 

mjekësore; pomada për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime njerëzore; locione për qëllime 

farmaceutike; pomada për qëllime farmaceutike; dhjamra për qëllime farmaceutike; vaj për 

fërkim; preparate vitaminash   

 

 

 

(111)  21017 

(151)  26/09/2017 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/734 

(300)  T201552714  16/12/2015  FI 

(732)  Bayer Oy Pansiontie FI-47, 20210 

Turku, FI 

(540)  KYLEE 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate hormonale   

10   Paisje medicinale   

 

 

 

(111)  21018 

(151)  26/09/2017 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/736 

(732)  IFN-Holding AG 4050 Traun, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  INTERNORM 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Dritare prej metali; dritare alumini; grilë për dritare; pajisje prej metali për dritare; 

stopues-dritaresh prej metali; qepena prej metali, përkatësisht qepena për dritare; korniza të 

dritareve prej metali; korniza të dritareve prej alumini; bulona dritaresh me kanata; shina 

prej metali për dyer rrëshqitese; rrjeta për insekte prej metali; doreza prej metali, 

përkatësisht doreza për dyer dhe doreza për dritare; grila prej metali, përkatësisht grila për 

dritare; dyer metalike; dorezat e dyerve prej metali; shufra për shul prej metali; korniza për 

dyer prej metali   

19   Dritare, jo prej metali; qelq për dritare (përveç qelqit për dritare të automjeteve); 

qepena, jo prej metali, domethënë qepena për dritare; dritare me kanata, jo prej metali; qelq 

për dritare, për ndërtim; rrjeta të insekteve, jo prej metali; qelq për izolim [ndërtim]; dyer, 

jo prej metali, përkatësisht dyer druri, qelq për dyer; korniza për dyer, jo prej metali   

37   Ndërtimin e ndërtesave; instalimin, pastrimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e qelqit, 

dritareve dhe dyerve; mbylljen e ndërtesave; informacion për ndërtimin e ndërtesave; 

izolimin e ndërtimit   

 

 

 

(111)  21019 

(151)  26/09/2017 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/737 

(732)  FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 

1163 MODENA, IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   
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(511) 3   Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; 

lloj pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen 

dhe ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 

automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 

thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 

krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 
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lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 

thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate 

zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, 

fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta 

dhëmbësh   

9   Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 

i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 

kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 

mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 
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kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 

këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 

kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

kostum mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; 

aparate dhe pajisje të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me 

përmbajtje të garave të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me 

përmbajtje të garimeve të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me 

përmbajtje të performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e 

automobilave, mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën 

e automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 

automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 

për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

476 

 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 

magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 

agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 

të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 

digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit   

12   Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 
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për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; 

zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; zile për biçikleta; zile për çikleta; frena 

për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje 

mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm për biçikleta, çikleta; ingranazhet për 

çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa 

për biçikleta, çikleta; korniza për biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për 

çikleta; shporta të përshtatura për çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; 

tela për biçikleta, çikleta; pedale për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta 

apo motoçikleta; mbështetëse për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, 

çikleta; goma pa trung [goma] për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio 

për biçikletë; torba të përshtatura për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; 

mbulesa shale për biçikleta ose motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të 

përshtatura për çikleta; bartës bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; 

mbajtëse biçiklete për automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; 

karrocë fëmijësh; mbulesë për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca 

golfi; rimorkio [automjete]; karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; 

karrocë femijësh me shtyrje; mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë 

femijësh me shtyrje; çadra që vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; 

jastektë e ajrit [pajisjet e sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; 

parzmore e sigurisë për ulëset e automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e 

automjeteve; ulese të sigurisë për kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve 

për ulëse të automjeteve; saja me gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; 

automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; 

avion; parashuta; drejtues ingranazhe për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] 

për anije; lëshuesit; timone; trungje [korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida 

[helika] për anije; lopata për lundra; vida-helika; parafango për anije; direku për barka; 

automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo uji 
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14   Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të 

çmuara; ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli 

të çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 

stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 

çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat 

plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet e çmuara; 

statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej metali të 

çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; orë; orë me 

alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- dhe 

sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për sahat; 

kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 
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klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike   

16   Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër 

optike; stilolapsa ballpoint; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa 

ballpoint të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; 

stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të 

inkorporuar në fibër optike; lapsa duke inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar 

në fibër optike; pastelet [shkumësa me ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për 

laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për 

marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë [shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; 

këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës 

për albume; ngjitës për qëllime shkrimi apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për 

shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës 

[rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e artistëve; lapsat e artistëve; baltë për 

modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për qëllime dentare; brushat për vizatim; 

brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare 

për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; makina shkrimi, elektrike ose jo-
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elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të vogla; hartat gjeografike; globe 

tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] 

prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra 

dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; 

flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara magnetikisht dhe kartelat 

identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme 

[dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës 

me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt 

e letrës të inkorporuar në fibër optike; bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; 

etiketa për qese të golfit prej letre ose prej kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat 

dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende 

puro; qese mbeturinash të plastikës; mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme 

të kapakut të tualetit prej letre; mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i 

kuq; përparëse gjoksi prej letre; varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç 

magnetike; kontejnerë paketimi industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej 

kartoni; letër, karton; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; 

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; 

makinat e shkrimit dhe rekuizita zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi 

[përveç aparateve]; materiale plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; 

llojet e printerave; blloqet tipografike   

18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra 

prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; kuleta xhepi; çanta 

dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për bartjen e foshnjave; 

çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; karrocë e shpinës; 

valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; valixhe 

për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; çanta rrobash për 

udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e foshnjave; dorëza 

për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e vogla, çanta 

Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për alpinistë; çanta 

për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta mjetesh qe 

shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; ombrella golf; 

ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta portative 

kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa prej lëkure; 

kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e bëra nga 
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këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh   

25   Xhaketa [veshje]; xhaketa për ski; xhaketa erë-rezistente; xhybet; mantelet; xhaketë e 

thurur; pulovera; këmisha; këmisha-t; këmisha me mëngë; bluza; xhup; pulovër; xhempera 

[pulovera]; fanellë leshi [veshje]; pantallonat; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra 

Bermuda; xhinse; funde; pantallona të gjera të punës; kostume për vrapim; kostume për 

automobil garash jo në natyrën e veshjeve mbrojtëse; kostume; rroba; kanptierë; mbajtëse 

për veshje [aski]; qafë dorashke; kalata [veshje]; kombinime [veshje]; veshje për 

gjimnastikë; rripa për para [veshje]; veshje e motorristëve; veshje për ski; gëzofi [veshje]; 

faculetë xhepi; jelekë të mbushur me tegela; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa 

bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të mbushura; 

xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i leshtë [veshje]; xhaketa të poshtme 

pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; xhaketa për erë; mantele për pluhur; mushamatë; xhupa 

me kapuç; këmisha sportive; pantallona djerse; dresa sportive; pantallona të gjera; 

pantallona të përshtatshme për vrapim; kostume trajnimi; kostume për trase; fanellë 

sportive; aski; manshetë [veshje]; kominoshe fëmijësh; gete; dollakë [ngrohës për këmbë]; 

dollakë [pantallona]; shallët; breza për veshje; xhepat për veshje; qafore [veshje]; breza; 

veshje; veshje të gatshme; veshje kundër shiut; veshje e papërshkueshme nga uji; këmisha 

golfi; veshje golfi, përveç dorëza; kostume për ski; kostume për borë; ngrohës të trupit; 

ngrohës të gjurit [veshje]; trikotazh [veshje]; shirita djerse; tank të sipërme; kominoshe; 

jelek grash; veshje për priftrinjë; veshje grash [përparëse këmishe]; sete të binjakëzuara; 

blazerë; xhaketë sportive; pelerinë; veshje për nyje-këmbë; kilota për veshje; mbrojtës për 

jakë; mburoja për dresa; veladon; shirita për gaiter; mantilla; mantelet; pelerinat; peliçe; 

xhins i trashë; tunikat; bodi; rroba plazhi; kostume banje; rroba për banjo; mbathje për 

banjo; bikini; rrobat të banjës; kapele për banjo; kostume noti; mbathje për banjo; të 

brendshme; pizhame; robdëshambër; këmishë nate; brekë; kanatierë; mbathje [veshje]; 

boksera; këmishë e brendshme [ndërresa]; mbathje grash me këmbëza; g-stringjet; jelekë; 

jelek grash [të brendshme femrash]; korseta [ndërresa]; korseleta; veshje grash [ndërresa]; 

sutjena; funde; llastik çorapesh; ndërresa absorbuese të djersës; aski për çorapë; tiranta 

çorapesh; veshje për fëmijë; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; çanta gjumi për bebe 

[çantë si veshje e veshur nga foshnjat për të fjetur]; kostume trupi për bebe; të poshtme për 

bebe; grykore për bebe prej plastike; kukulla për bebe; grykore për bebe, jo prej letre; 

grykore për bebe si teshë gjatë ngrënies; leckë grykore për fëmijë dhe bebe; leckë grykore 

për darkën e të rriturit; kominoshe për bebe; pantallona për bebe [veshje]; veshjet e 

trajnimit për foshnjat; kostume kominoshe garash për bebe; kominoshe për fëmijë; pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje]; çorape; 

çorape të femrave; triko; të brendshme trikotazhi; këpucë; këpucë sportive; çizme për ski; 

çizme pas skijimit; çanta për çizme të skive; çizme për dëborë; thembra për këpucë; suprina 

për këpucë; pajisje prej metali për këpucë; thembra të brendshme; këllëf për këpucë; 

këpucë; këpucë për gjimnastikë; këpucë trajnimi; këpucë; këpucë plazhi; atlete; atlete 

basketbolli; këpucë futbolli; pantofla; sandale; çizme; çizme për sport; çizme shiu; çizme 

për snoubord; çizme për kalërim; këpucë për golf; shoshone; nallane; sandale për dush; 

pantofla vaske; këpucë për foshnja; thembër këpuce për këpucë; taka; pajisjet jo-rrëshqitëse 

për këpucë; gjunjakët; këllëf gëzofi për këmbë, jo me ngrohje elektrike; galloshe; kravatë; 

doreza [veshje]; dorashka për ngarje; rripa [veshje]; shalli gjerë grash me lesh; shalle; 
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shami [shami për qafë]; shalle të holla [veshje]; kravata; askota; fjongo-lidhëse; ngrohës për 

qafë doreza për ski; manshone [veshje]; dorashka; kapelë për veshje; kapele [veshje koke]; 

shirita koke [veshje]; maska gjumi; astar për helmetë [veshje koke]; ballike dielli [veshje 

koke]; manshone për vesh [veshje]; kapele [veshje koke] duke inkorporuar pajisje të 

tingullit; kapele [veshje koke] e inkorporuar në fibër optike; kapele bejsbolli; kapele; kapele 

të vogla; kapele duke inkorporuar pajisje të tingullit; kapele e inkorporuar në fibër optike; 

majat e kapelës; ballike [veshje koke]; beretat; beretat duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

beretat e inkorporuara në fibër optike; kapuçët [veshje]; kapele për dush; kapuçat; çallmat; 

veshje, këpucë, kapelë 

 28   Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 
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lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 

tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 

golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 

dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 

mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 

[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 
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patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 

ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 

dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 

mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve   

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 
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transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet 

elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike 

dhe instrumentet për përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur 

në mënyrë specifike që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, 

kondicionerët e ajrit për automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për 

automjete, fenerët për automjete, pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër 

verbimit për automjete, aparatet e shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen 

e dritareve të automjeteve, instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, 

dritat, llampat dhe aparatet e ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër 

të kondicionuar për automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje 

për to, makinat për bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, 

karrocë fëmijësh dhe pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, 

shenjat, kuti, kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të 

çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli 

të çmuara, kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe 

kronometrike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i 

shënjave të reja zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra 

dhe kartoni, albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të 

shtypura, pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, 

materialet e shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa 

dhe artikuj shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, 

artikuj për libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, 

artikuj për përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i 

printerave, blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të 

shkurtë për kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe 

mbajtësit për ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e 

kreditit, stilolapsat, lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter 

dhe telefonat mobil; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i 

çantave, çanta dore, çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa 

pajisje, bllok për shënim, lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe 

imitime të lëkurës, lëkurë kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë 

për dielli, çadra, bastunet, kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, 

mobilje, pasqyra, korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte 

përkujtimore, ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, e freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e 

objekteve të bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

486 

 

faqore izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të 

gotave për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim 

personal dhe për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, 

sirtare për monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, 

pëlhurave të gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të 

papërpunuara fibroze të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino 

vaske, lino tavolinë, flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të 

tekstilit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, 

këpucë, kapelë, aksesorë për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, 

dantellë, butonat, grepat, sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë 

për veshje; shërbimet e shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

makinave model në shkallë dhe automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, 

artikuj gjimnastikor dhe sportivë, pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte 

ushqimore, pije, artikuj të duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një 

franshizor, që është transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në 

zhvillimin dhe menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, 

restoranteve, bareve, kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; 

ndihmë në menaxhimin e pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe 

organizim biznesi në lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe 

fillimin e aktiviteteve në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për 

dërgesën, promovimin, shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; veshje për 

dritare të dyqanit; hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë 

në linjë të informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e 

shitësit të makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë 

komerciale për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e 

biznesit; vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të 

informacionit të direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; 

shërbimet e informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e 

blerjes së guidës në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë 

mobile; menaxhim të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e 

biznesit dhe konsulencë; menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e 

biznesit; dhënien e shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për 

konsumatorët [këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime 

reklamimi; modelimi për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; 

kërkimi i sponsorizimit; përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve 

publicitare; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

ndihmë në menaxhimin komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

[blerjen e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e 

personelit; promovimin e shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet 

promovuese; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të 
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produktit dhe shfaqjes së produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; 

hapësira për reklamim dhe koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe 

materialeve promovuese; reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet 

e asistencës; shërbimet komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet 

e drejtuesit të ankandit; shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; 

kontabilitet, llogarimbajtje dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe 

shërbime këshilluese; dhënia me qira e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit 

dhe informacionit të biznesit; mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë 

në menaxhimin e tregut të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë 

e informacionit komercial; studimet e marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; 

hulumtimi i biznesit; sondazhet e tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash 

me kompjuterë; reklamat e mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve 

të telefonisë celulare dhe nëpërmjet postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave 

të blerjes; agjensitë e reklamave; reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me 

postë direkte; shpërndarja e materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në 

linjë në rrjetin kompjuterik; reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; 

publicitet i materialit me qera; reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së 

reklamave në media të komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e 

hapësirës reklamuese; promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe 

organizimin e konkurseve promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin 

kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e 

mallrave dhe shërbimeve, duke vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në 

linjë elektronike të arritshme nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të 

shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te 

internetit në linë; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

   

 

 

 

(111)  21020 

(151)  26/09/2017 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/738 

(732)  FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 

1163 MODENA, IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; 

lloj pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen 

dhe ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 
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automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 

thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 

krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 

lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 

thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh   

9   Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 
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i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 

kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 

mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 

kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 

këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 

kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kostum mbrojtës 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; aparate dhe pajisje 

të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me përmbajtje të garave 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me përmbajtje të garimeve 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të performancës 

së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e automobilave, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën e 

automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 
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automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 

për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 

magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 

agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 
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të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 

digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit   

12   Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; 
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zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; zile për biçikleta; zile për çikleta; frena 

për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje 

mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm për biçikleta, çikleta; ingranazhet për 

çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa 

për biçikleta, çikleta; korniza për biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për 

çikleta; shporta të përshtatura për çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; 

tela për biçikleta, çikleta; pedale për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta 

apo motoçikleta; mbështetëse për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, 

çikleta; goma pa trung [goma] për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio 

për biçikletë; torba të përshtatura për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; 

mbulesa shale për biçikleta ose motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të 

përshtatura për çikleta; bartës bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; 

mbajtëse biçiklete për automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; 

karrocë fëmijësh; mbulesë për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca 

golfi; rimorkio [automjete]; karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; 

karrocë femijësh me shtyrje; mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë 

femijësh me shtyrje; çadra që vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; 

jastektë e ajrit [pajisjet e sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; 

parzmore e sigurisë për ulëset e automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e 

automjeteve; ulese të sigurisë për kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve 

për ulëse të automjeteve; saja me gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; 

automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; 

avion; parashuta; drejtues ingranazhe për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] 

për anije; lëshuesit; timone; trungje [korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida 

[helika] për anije; lopata për lundra; vida-helika; parafango për anije; direku për barka; 

automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo uji 

 14   Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të 

çmuara; ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli 

të çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 
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stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 

çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të 

çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet 

e çmuara; statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej 

metali të çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; 

orë; orë me alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- 

dhe sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për 

sahat; kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike   

16   Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 
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[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër optike; stilolapsa ballpoint; 

stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në 

fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa 

rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të inkorporuar në fibër optike; lapsa duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar në fibër optike; pastelet [shkumësa me 

ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet [shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar 

në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për 

lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë 

[shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; 

mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës për albume; ngjitës për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa 

ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës [rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e 

artistëve; lapsat e artistëve; baltë për modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për 

qëllime dentare; brushat për vizatim; brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; 

sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; 

makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të 

vogla; hartat gjeografike; globe tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për 

pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej 

kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të 

letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara 

magnetikisht dhe kartelat identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; 

dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme [dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për 

mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e 

letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt e letrës të inkorporuar në fibër optike; 

bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; etiketa për qese të golfit prej letre ose prej 

kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e 

papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende puro; qese mbeturinash të plastikës; 

mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme të kapakut të tualetit prej letre; 

mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i kuq; përparëse gjoksi prej letre; 

varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç magnetike; kontejnerë paketimi 

industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej kartoni; letër, karton; materiali i 

shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe rekuizita 

zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi [përveç aparateve]; materiale 

plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; llojet e printerave; blloqet 

tipografike 
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18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh   

25   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

496 

 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh   

28   Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 
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levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 

tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 

golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 

dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 

mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 
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[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 

patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 

ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 

dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 

mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve   

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 
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transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet elektrike dhe elektronike dhe 

instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për 

përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur në mënyrë specifike 

që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, kondicionerët e ajrit për 

automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për automjete, fenerët për automjete, 

pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër verbimit për automjete, aparatet e 

shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, dritat, llampat dhe aparatet e 

ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër të kondicionuar për 

automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje për to, makinat për 

bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, karrocë fëmijësh dhe 

pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, shenjat, kuti, 

kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli të çmuara, 

kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe kronometrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i shënjave të reja 

zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra dhe kartoni, 

albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të shtypura, 

pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, materialet e 

shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa dhe artikuj 

shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, artikuj për 

libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, artikuj për 

përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i printerave, 

blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të shkurtë për 

kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe mbajtësit për 

ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e kreditit, stilolapsat, 

lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter dhe telefonat mobil; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i çantave, çanta dore, 

çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa pajisje, bllok për shënim, 

lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurë 

kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë për dielli, çadra, bastunet, 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, mobilje, pasqyra, 

korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte përkujtimore, 

ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e 

freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e objekteve të 

bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, faqore 
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izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të gotave 

për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim personal dhe 

për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, sirtare për 

monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, pëlhurave të 

gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të papërpunuara fibroze 

të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino vaske, lino tavolinë, 

flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të tekstilit; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, këpucë, kapelë, aksesorë 

për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, dantellë, butonat, grepat, 

sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë për veshje; shërbimet e 

shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të makinave model në shkallë dhe 

automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, artikuj gjimnastikor dhe sportivë, 

pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte ushqimore, pije, artikuj të 

duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një franshizor, që është 

transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, restoranteve, bareve, 

kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; ndihmë në menaxhimin e 

pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe organizim biznesi në 

lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe fillimin e aktiviteteve 

në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për dërgesën, promovimin, 

shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me anë të shërbimeve të 

telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; veshje për dritare të dyqanit; 

hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë në linjë të 

informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e shitësit të 

makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë komerciale 

për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; 

vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të informacionit të 

direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; shërbimet e 

informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e blerjes së guidës 

në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; menaxhim 

të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e biznesit dhe konsulencë; 

menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e biznesit; dhënien e 

shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; modelimi 

për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; 

përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve publicitare; administrimi 

komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ndihmë në menaxhimin 

komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e personelit; promovimin e 

shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet promovuese; shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të produktit dhe shfaqjes së 
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produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; hapësira për reklamim dhe 

koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovuese; 

reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet e asistencës; shërbimet 

komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet e drejtuesit të ankandit; 

shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; kontabilitet, llogarimbajtje 

dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; menaxhimin e burimeve njerëzore 

dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese; dhënia me qira 

e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit dhe informacionit të biznesit; mbledhja 

dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë në menaxhimin e tregut të shitjes me 

pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë e informacionit komercial; studimet e 

marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; hulumtimi i biznesit; sondazhet e 

tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash me kompjuterë; reklamat e mallrave 

dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të telefonisë celulare dhe nëpërmjet 

postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave të blerjes; agjensitë e reklamave; 

reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me postë direkte; shpërndarja e 

materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në linjë në rrjetin kompjuterik; 

reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; publicitet i materialit me qera; 

reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së reklamave në media të 

komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e hapësirës reklamuese; 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe organizimin e konkurseve 

promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e mallrave dhe shërbimeve, duke 

vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në linjë elektronike të arritshme 

nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; 

promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te internetit në linë; reklamim; menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 
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(511) 3   Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; 

lloj pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen 

dhe ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 

automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 

thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 

krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 

lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 

thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh 
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9   Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 

i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 

kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 

mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 

kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 

këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 

kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 
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kostum mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; 

aparate dhe pajisje të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me 

përmbajtje të garave të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me 

përmbajtje të garimeve të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me 

përmbajtje të performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e 

automobilave, mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën 

e automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 

automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 

për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 

magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 

agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 
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maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 

të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 

digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit   

12   Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 
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kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; 

zile për biçikleta; zile për çikleta; frena për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit 

e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm 

për biçikleta, çikleta; ingranazhet për çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e 

paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa për biçikleta, çikleta; korniza për 

biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për çikleta; shporta të përshtatura për 

çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; tela për biçikleta, çikleta; pedale 

për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta apo motoçikleta; mbështetëse 

për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, çikleta; goma pa trung [goma] 

për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio për biçikletë; torba të përshtatura 

për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; mbulesa shale për biçikleta ose 

motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të përshtatura për çikleta; bartës 

bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; mbajtëse biçiklete për 

automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; karrocë fëmijësh; mbulesë 

për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca golfi; rimorkio [automjete]; 

karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; karrocë femijësh me shtyrje; 

mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë femijësh me shtyrje; çadra që 

vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; jastektë e ajrit [pajisjet e 

sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; parzmore e sigurisë për ulëset e 

automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve; ulese të sigurisë për 

kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve për ulëse të automjeteve; saja me 

gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; 

transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; avion; parashuta; drejtues ingranazhe 

për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] për anije; lëshuesit; timone; trungje 

[korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida [helika] për anije; lopata për lundra; vida-

helika; parafango për anije; direku për barka; automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo 

uji   

14   Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të 

çmuara; ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli 

të çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

507 

 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 

stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 

çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të 

çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet 

e çmuara; statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej 

metali të çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; 

orë; orë me alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- 

dhe sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për 

sahat; kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike   

16   Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 
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gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër optike; stilolapsa ballpoint; 

stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në 

fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa 

rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të inkorporuar në fibër optike; lapsa duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar në fibër optike; pastelet [shkumësa me 

ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet [shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar 

në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për 

lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë 

[shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; 

mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës për albume; ngjitës për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa 

ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës [rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e 

artistëve; lapsat e artistëve; baltë për modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për 

qëllime dentare; brushat për vizatim; brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; 

sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; 

makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të 

vogla; hartat gjeografike; globe tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për 

pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej 

kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të 

letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara 

magnetikisht dhe kartelat identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; 

dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme [dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për 

mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e 

letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt e letrës të inkorporuar në fibër optike; 

bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; etiketa për qese të golfit prej letre ose prej 

kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e 

papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende puro; qese mbeturinash të plastikës; 
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mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme të kapakut të tualetit prej letre; 

mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i kuq; përparëse gjoksi prej letre; 

varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç magnetike; kontejnerë paketimi 

industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej kartoni; letër, karton; materiali i 

shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe rekuizita 

zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi [përveç aparateve]; materiale 

plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; llojet e printerave; blloqet 

tipografike    

18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh   

25   Xhaketa [veshje]; xhaketa për ski; xhaketa erë-rezistente; xhybet; mantelet; xhaketë e 

thurur; pulovera; këmisha; këmisha-t; këmisha me mëngë; bluza; xhup; pulovër; xhempera 

[pulovera]; fanellë leshi [veshje]; pantallonat; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra 

Bermuda; xhinse; funde; pantallona të gjera të punës; kostume për vrapim; kostume për 

automobil garash jo në natyrën e veshjeve mbrojtëse; kostume; rroba; kanptierë; mbajtëse 

për veshje [aski]; qafë dorashke; kalata [veshje]; kombinime [veshje]; veshje për 

gjimnastikë; rripa për para [veshje]; veshje e motorristëve; veshje për ski; gëzofi [veshje]; 

faculetë xhepi; jelekë të mbushur me tegela; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa 

bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të mbushura; 
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xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i leshtë [veshje]; xhaketa të poshtme 

pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; xhaketa për erë; mantele për pluhur; mushamatë; xhupa 

me kapuç; këmisha sportive; pantallona djerse; dresa sportive; pantallona të gjera; 

pantallona të përshtatshme për vrapim; kostume trajnimi; kostume për trase; fanellë 

sportive; aski; manshetë [veshje]; kominoshe fëmijësh; gete; dollakë [ngrohës për këmbë]; 

dollakë [pantallona]; shallët; breza për veshje; xhepat për veshje; qafore [veshje]; breza; 

veshje; veshje të gatshme; veshje kundër shiut; veshje e papërshkueshme nga uji; këmisha 

golfi; veshje golfi, përveç dorëza; kostume për ski; kostume për borë; ngrohës të trupit; 

ngrohës të gjurit [veshje]; trikotazh [veshje]; shirita djerse; tank të sipërme; kominoshe; 

jelek grash; veshje për priftrinjë; veshje grash [përparëse këmishe]; sete të binjakëzuara; 

blazerë; xhaketë sportive; pelerinë; veshje për nyje-këmbë; kilota për veshje; mbrojtës për 

jakë; mburoja për dresa; veladon; shirita për gaiter; mantilla; mantelet; pelerinat; peliçe; 

xhins i trashë; tunikat; bodi; rroba plazhi; kostume banje; rroba për banjo; mbathje për 

banjo; bikini; rrobat të banjës; kapele për banjo; kostume noti; mbathje për banjo; të 

brendshme; pizhame; robdëshambër; këmishë nate; brekë; kanatierë; mbathje [veshje]; 

boksera; këmishë e brendshme [ndërresa]; mbathje grash me këmbëza; g-stringjet; jelekë; 

jelek grash [të brendshme femrash]; korseta [ndërresa]; korseleta; veshje grash [ndërresa]; 

sutjena; funde; llastik çorapesh; ndërresa absorbuese të djersës; aski për çorapë; tiranta 

çorapesh; veshje për fëmijë; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; çanta gjumi për bebe 

[çantë si veshje e veshur nga foshnjat për të fjetur]; kostume trupi për bebe; të poshtme për 

bebe; grykore për bebe prej plastike; kukulla për bebe; grykore për bebe, jo prej letre; 

grykore për bebe si teshë gjatë ngrënies; leckë grykore për fëmijë dhe bebe; leckë grykore 

për darkën e të rriturit; kominoshe për bebe; pantallona për bebe [veshje]; veshjet e 

trajnimit për foshnjat; kostume kominoshe garash për bebe; kominoshe për fëmijë; pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje]; çorape; çorape të femrave; triko; të brendshme trikotazhi; 

këpucë; këpucë sportive; çizme për ski; çizme pas skijimit; çanta për çizme të skive; çizme 

për dëborë; thembra për këpucë; suprina për këpucë; pajisje prej metali për këpucë; 

thembra të brendshme; këllëf për këpucë; këpucë; këpucë për gjimnastikë; këpucë trajnimi; 

këpucë; këpucë plazhi; atlete; atlete basketbolli; këpucë futbolli; pantofla; sandale; çizme; 

çizme për sport; çizme shiu; çizme për snoubord; çizme për kalërim; këpucë për golf; 

shoshone; nallane; sandale për dush; pantofla vaske; këpucë për foshnja; thembër këpuce 

për këpucë; taka; pajisjet jo-rrëshqitëse për këpucë; gjunjakët; këllëf gëzofi për këmbë, jo 

me ngrohje elektrike; galloshe; kravatë; doreza [veshje]; dorashka për ngarje; rripa 

[veshje]; shalli gjerë grash me lesh; shalle; shami [shami për qafë]; shalle të holla [veshje]; 

kravata; askota; fjongo-lidhëse; ngrohës për qafë doreza për ski; manshone [veshje]; 

dorashka; kapelë për veshje; kapele [veshje koke]; shirita koke [veshje]; maska gjumi; astar 

për helmetë [veshje koke]; ballike dielli [veshje koke]; manshone për vesh [veshje]; kapele 

[veshje koke] duke inkorporuar pajisje të tingullit; kapele [veshje koke] e inkorporuar në 

fibër optike; kapele bejsbolli; kapele; kapele të vogla; kapele duke inkorporuar pajisje të 

tingullit; kapele e inkorporuar në fibër optike; majat e kapelës; ballike [veshje koke]; 

beretat; beretat duke inkorporuar pajisje të tingullit; beretat e inkorporuara në fibër optike; 

kapuçët [veshje]; kapele për dush; kapuçat; çallmat; veshje, këpucë, kapelë   

28   Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 
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televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 

tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

512 

 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 

golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 

dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 

mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 

[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 

patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 

ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 
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dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 

mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve   

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet elektrike dhe elektronike dhe 

instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për 

përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur në mënyrë specifike 

që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, kondicionerët e ajrit për 

automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për automjete, fenerët për automjete, 

pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër verbimit për automjete, aparatet e 

shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, dritat, llampat dhe aparatet e 

ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër të kondicionuar për 

automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 
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linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje për to, makinat për 

bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, karrocë fëmijësh dhe 

pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, shenjat, kuti, 

kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli të çmuara, 

kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe kronometrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i shënjave të reja 

zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra dhe kartoni, 

albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të shtypura, 

pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, materialet e 

shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa dhe artikuj 

shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, artikuj për 

libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, artikuj për 

përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i printerave, 

blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të shkurtë për 

kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe mbajtësit për 

ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e kreditit, stilolapsat, 

lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter dhe telefonat mobil; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i çantave, çanta dore, 

çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa pajisje, bllok për shënim, 

lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurë 

kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë për dielli, çadra, bastunet, 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, mobilje, pasqyra, 

korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte përkujtimore, 

ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e 

freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e objekteve të 

bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, faqore 

izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të gotave 

për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim personal dhe 

për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, sirtare për 

monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, pëlhurave të 

gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të papërpunuara fibroze 

të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino vaske, lino tavolinë, 

flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të tekstilit; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, këpucë, kapelë, aksesorë 

për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, dantellë, butonat, grepat, 

sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë për veshje; shërbimet e 

shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të makinave model në shkallë dhe 

automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, artikuj gjimnastikor dhe sportivë, 

pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte ushqimore, pije, artikuj të 
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duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një franshizor, që është 

transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, restoranteve, bareve, 

kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; ndihmë në menaxhimin e 

pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe organizim biznesi në 

lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe fillimin e aktiviteteve 

në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për dërgesën, promovimin, 

shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me anë të shërbimeve të 

telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; veshje për dritare të dyqanit; 

hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë në linjë të 

informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e shitësit të 

makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë komerciale 

për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; 

vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të informacionit të 

direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; shërbimet e 

informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e blerjes së guidës 

në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; menaxhim 

të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e biznesit dhe konsulencë; 

menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e biznesit; dhënien e 

shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; modelimi 

për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; 

përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve publicitare; administrimi 

komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ndihmë në menaxhimin 

komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e personelit; promovimin e 

shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet promovuese; shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të produktit dhe shfaqjes së 

produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; hapësira për reklamim dhe 

koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovuese; 

reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet e asistencës; shërbimet 

komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet e drejtuesit të ankandit; 

shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; kontabilitet, llogarimbajtje 

dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; menaxhimin e burimeve njerëzore 

dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese; dhënia me qira 

e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit dhe informacionit të biznesit; mbledhja 

dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë në menaxhimin e tregut të shitjes me 

pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë e informacionit komercial; studimet e 

marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; hulumtimi i biznesit; sondazhet e 

tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash me kompjuterë; reklamat e mallrave 

dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të telefonisë celulare dhe nëpërmjet 

postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave të blerjes; agjensitë e reklamave; 
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reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me postë direkte; shpërndarja e 

materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në linjë në rrjetin kompjuterik; 

reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; publicitet i materialit me qera; 

reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së reklamave në media të 

komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e hapësirës reklamuese; 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe organizimin e konkurseve 

promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e mallrave dhe shërbimeve, duke 

vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në linjë elektronike të arritshme 

nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; 

promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te internetit në linë; reklamim; menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

   

 

 

 

(111)  21022 

(151)  26/09/2017 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/740 

(732)  FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 

1163 MODENA, IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Ferrari 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; 

lloj pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen 

dhe ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 

automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 

thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 
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krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 

lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 

thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh   

9   Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 

i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 

kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 
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mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 

kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 

këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 

kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kostum mbrojtës 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; aparate dhe pajisje 

të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me përmbajtje të garave 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me përmbajtje të garimeve 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të performancës 

së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e automobilave, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën e 

automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 

automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 
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për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 

magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 

agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 

të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 

digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit.   

12   Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 
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pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; 

zile për biçikleta; zile për çikleta; frena për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit 

e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm 

për biçikleta, çikleta; ingranazhet për çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e 

paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa për biçikleta, çikleta; korniza për 

biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për çikleta; shporta të përshtatura për 

çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; tela për biçikleta, çikleta; pedale 

për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta apo motoçikleta; mbështetëse 

për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, çikleta; goma pa trung [goma] 

për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio për biçikletë; torba të përshtatura 

për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; mbulesa shale për biçikleta ose 

motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të përshtatura për çikleta; bartës 

bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; mbajtëse biçiklete për 

automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; karrocë fëmijësh; mbulesë 

për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca golfi; rimorkio [automjete]; 

karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; karrocë femijësh me shtyrje; 
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mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë femijësh me shtyrje; çadra që 

vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; jastektë e ajrit [pajisjet e 

sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; parzmore e sigurisë për ulëset e 

automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve; ulese të sigurisë për 

kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve për ulëse të automjeteve; saja me 

gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; 

transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; avion; parashuta; drejtues ingranazhe 

për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] për anije; lëshuesit; timone; trungje 

[korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida [helika] për anije; lopata për lundra; vida-

helika; parafango për anije; direku për barka; automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo 

uji   

14   Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të 

çmuara; ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli 

të çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 

stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 

çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të 

çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet 

e çmuara; statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej 

metali të çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; 

orë; orë me alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- 

dhe sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për 

sahat; kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 
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sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike   

16   Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër optike; stilolapsa ballpoint; 

stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në 

fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa 

rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të inkorporuar në fibër optike; lapsa duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar në fibër optike; pastelet [shkumësa me 

ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet [shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar 

në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për 
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lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë 

[shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; 

mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës për albume; ngjitës për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa 

ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës [rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e 

artistëve; lapsat e artistëve; baltë për modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për 

qëllime dentare; brushat për vizatim; brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; 

sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; 

makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të 

vogla; hartat gjeografike; globe tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për 

pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej 

kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të 

letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara 

magnetikisht dhe kartelat identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; 

dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme [dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për 

mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e 

letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt e letrës të inkorporuar në fibër optike; 

bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; etiketa për qese të golfit prej letre ose prej 

kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e 

papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende puro; qese mbeturinash të plastikës; 

mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme të kapakut të tualetit prej letre; 

mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i kuq; përparëse gjoksi prej letre; 

varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç magnetike; kontejnerë paketimi 

industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej kartoni; letër, karton; materiali i 

shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe rekuizita 

zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi [përveç aparateve]; materiale 

plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; llojet e printerave; blloqet 

tipografike   

18   Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 
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çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh   

25   Xhaketa [veshje]; xhaketa për ski; xhaketa erë-rezistente; xhybet; mantelet; xhaketë e 

thurur; pulovera; këmisha; këmisha-t; këmisha me mëngë; bluza; xhup; pulovër; xhempera 

[pulovera]; fanellë leshi [veshje]; pantallonat; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra 

Bermuda; xhinse; funde; pantallona të gjera të punës; kostume për vrapim; kostume për 

automobil garash jo në natyrën e veshjeve mbrojtëse; kostume; rroba; kanptierë; mbajtëse 

për veshje [aski]; qafë dorashke; kalata [veshje]; kombinime [veshje]; veshje për 

gjimnastikë; rripa për para [veshje]; veshje e motorristëve; veshje për ski; gëzofi [veshje]; 

faculetë xhepi; jelekë të mbushur me tegela; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa 

bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të mbushura; 

xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i leshtë [veshje]; xhaketa të poshtme 

pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; xhaketa për erë; mantele për pluhur; mushamatë; xhupa 

me kapuç; këmisha sportive; pantallona djerse; dresa sportive; pantallona të gjera; 

pantallona të përshtatshme për vrapim; kostume trajnimi; kostume për trase; fanellë 

sportive; aski; manshetë [veshje]; kominoshe fëmijësh; gete; dollakë [ngrohës për këmbë]; 

dollakë [pantallona]; shallët; breza për veshje; xhepat për veshje; qafore [veshje]; breza; 

veshje; veshje të gatshme; veshje kundër shiut; veshje e papërshkueshme nga uji; këmisha 

golfi; veshje golfi, përveç dorëza; kostume për ski; kostume për borë; ngrohës të trupit; 

ngrohës të gjurit [veshje]; trikotazh [veshje]; shirita djerse; tank të sipërme; kominoshe; 

jelek grash; veshje për priftrinjë; veshje grash [përparëse këmishe]; sete të binjakëzuara; 

blazerë; xhaketë sportive; pelerinë; veshje për nyje-këmbë; kilota për veshje; mbrojtës për 

jakë; mburoja për dresa; veladon; shirita për gaiter; mantilla; mantelet; pelerinat; peliçe; 

xhins i trashë; tunikat; bodi; rroba plazhi; kostume banje; rroba për banjo; mbathje për 

banjo; bikini; rrobat të banjës; kapele për banjo; kostume noti; mbathje për banjo; të 

brendshme; pizhame; robdëshambër; këmishë nate; brekë; kanatierë; mbathje [veshje]; 

boksera; këmishë e brendshme [ndërresa]; mbathje grash me këmbëza; g-stringjet; jelekë; 

jelek grash [të brendshme femrash]; korseta [ndërresa]; korseleta; veshje grash [ndërresa]; 

sutjena; funde; llastik çorapesh; ndërresa absorbuese të djersës; aski për çorapë; tiranta 

çorapesh; veshje për fëmijë; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; çanta gjumi për bebe 

[çantë si veshje e veshur nga foshnjat për të fjetur]; kostume trupi për bebe; të poshtme për 

bebe; grykore për bebe prej plastike; kukulla për bebe; grykore për bebe, jo prej letre; 

grykore për bebe si teshë gjatë ngrënies; leckë grykore për fëmijë dhe bebe; leckë grykore 

për darkën e të rriturit; kominoshe për bebe; pantallona për bebe [veshje]; veshjet e 

trajnimit për foshnjat; kostume kominoshe garash për bebe; kominoshe për fëmijë; pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje]; çorape; 
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çorape të femrave; triko; të brendshme trikotazhi; këpucë; këpucë sportive; çizme për ski; 

çizme pas skijimit; çanta për çizme të skive; çizme për dëborë; thembra për këpucë; suprina 

për këpucë; pajisje prej metali për këpucë; thembra të brendshme; këllëf për këpucë; 

këpucë; këpucë për gjimnastikë; këpucë trajnimi; këpucë; këpucë plazhi; atlete; atlete 

basketbolli; këpucë futbolli; pantofla; sandale; çizme; çizme për sport; çizme shiu; çizme 

për snoubord; çizme për kalërim; këpucë për golf; shoshone; nallane; sandale për dush; 

pantofla vaske; këpucë për foshnja; thembër këpuce për këpucë; taka; pajisjet jo-rrëshqitëse 

për këpucë; gjunjakët; këllëf gëzofi për këmbë, jo me ngrohje elektrike; galloshe; kravatë; 

doreza [veshje]; dorashka për ngarje; rripa [veshje]; shalli gjerë grash me lesh; shalle; 

shami [shami për qafë]; shalle të holla [veshje]; kravata; askota; fjongo-lidhëse; ngrohës për 

qafë doreza për ski; manshone [veshje]; dorashka; kapelë për veshje; kapele [veshje koke]; 

shirita koke [veshje]; maska gjumi; astar për helmetë [veshje koke]; ballike dielli [veshje 

koke]; manshone për vesh [veshje]; kapele [veshje koke] duke inkorporuar pajisje të 

tingullit; kapele [veshje koke] e inkorporuar në fibër optike; kapele bejsbolli; kapele; kapele 

të vogla; kapele duke inkorporuar pajisje të tingullit; kapele e inkorporuar në fibër optike; 

majat e kapelës; ballike [veshje koke]; beretat; beretat duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

beretat e inkorporuara në fibër optike; kapuçët [veshje]; kapele për dush; kapuçat; çallmat; 

veshje, këpucë, kapelë   

28   Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 
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[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 

tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 

golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 

dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 

mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

527 

 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 

[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 

patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 

ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 

dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 

mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve  

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 
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disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet elektrike dhe elektronike dhe 

instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për 

përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur në mënyrë specifike 

që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, kondicionerët e ajrit për 

automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për automjete, fenerët për automjete, 

pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër verbimit për automjete, aparatet e 

shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, dritat, llampat dhe aparatet e 

ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër të kondicionuar për 

automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje për to, makinat për 

bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, karrocë fëmijësh dhe 

pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, shenjat, kuti, 

kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli të çmuara, 

kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe kronometrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i shënjave të reja 

zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra dhe kartoni, 

albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të shtypura, 

pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, materialet e 

shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa dhe artikuj 

shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, artikuj për 

libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, artikuj për 

përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i printerave, 

blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të shkurtë për 

kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe mbajtësit për 

ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e kreditit, stilolapsat, 

lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter dhe telefonat mobil; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i çantave, çanta dore, 

çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa pajisje, bllok për shënim, 
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lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurë 

kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë për dielli, çadra, bastunet, 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, mobilje, pasqyra, 

korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte përkujtimore, 

ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e 

freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e objekteve të 

bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, faqore 

izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të gotave 

për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim personal dhe 

për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, sirtare për 

monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, pëlhurave të 

gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të papërpunuara fibroze 

të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino vaske, lino tavolinë, 

flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të tekstilit; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, këpucë, kapelë, aksesorë 

për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, dantellë, butonat, grepat, 

sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë për veshje; shërbimet e 

shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të makinave model në shkallë dhe 

automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, artikuj gjimnastikor dhe sportivë, 

pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte ushqimore, pije, artikuj të 

duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një franshizor, që është 

transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, restoranteve, bareve, 

kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; ndihmë në menaxhimin e 

pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe organizim biznesi në 

lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe fillimin e aktiviteteve 

në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për dërgesën, promovimin, 

shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me anë të shërbimeve të 

telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; veshje për dritare të dyqanit; 

hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë në linjë të 

informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e shitësit të 

makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë komerciale 

për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; 

vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të informacionit të 

direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; shërbimet e 

informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e blerjes së guidës 

në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; menaxhim 

të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e biznesit dhe konsulencë; 

menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e biznesit; dhënien e 

shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; modelimi 
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për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; 

përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve publicitare; administrimi 

komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ndihmë në menaxhimin 

komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e personelit; promovimin e 

shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet promovuese; shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të produktit dhe shfaqjes së 

produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; hapësira për reklamim dhe 

koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovuese; 

reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet e asistencës; shërbimet 

komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet e drejtuesit të ankandit; 

shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; kontabilitet, llogarimbajtje 

dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; menaxhimin e burimeve njerëzore 

dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese; dhënia me qira 

e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit dhe informacionit të biznesit; mbledhja 

dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë në menaxhimin e tregut të shitjes me 

pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë e informacionit komercial; studimet e 

marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; hulumtimi i biznesit; sondazhet e 

tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash me kompjuterë; reklamat e mallrave 

dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të telefonisë celulare dhe nëpërmjet 

postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave të blerjes; agjensitë e reklamave; 

reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me postë direkte; shpërndarja e 

materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në linjë në rrjetin kompjuterik; 

reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; publicitet i materialit me qera; 

reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së reklamave në media të 

komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e hapësirës reklamuese; 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe organizimin e konkurseve 

promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e mallrave dhe shërbimeve, duke 

vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në linjë elektronike të arritshme 

nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; 

promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te internetit në linë; reklamim; menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

   

 

 

 

(111)  21026 

(151)  27/09/2017 

(181)  01/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/743 
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DE 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

(540)  Zott 
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Strasse 4 86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; substanca dietike për përdorim në medicinë 

apo përdorim në veterinari; shtojca dietike për kafshë; ushqim për bebe, ushqim i qullët për 

bebe dhe formula të qumshtit për të porsalindurit, përfshirë formula të qumshtit në formë 

pluhuri; qumësht në pluhur për bebe   

29   Qumësht, produkte qumshti, posaçërisht qumësht për pirje, dhallë; jogurt, jogurt 

frutash, pije në bazë të jogrutit, çokolladë apo jogurt nga kakao; pije të përziera qumshti, 

kefir, salcë kosi, djath i butë i bardhë, djath i butë i bardhë me fruta dhe bimë; deserte që 

përbëhen kryesisht nga qumshti; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi; qumësht dhe hirrë 

në pluhur si produkt ushqimor, me apo pa shtojca (aditiv); krem për lyerje (të cilat 

përmbajnë yndyrë); koktej qumshti (milkshake); hirrë   

30   Pudinga, akull për ngrënje, pluhur për akullore; produkte furre afatgjate dhe tharmë 

buke, veçanërisht ëmbëlsira të gatshme dhe uafëll (waffles); pije në bazë të kakaos; puding 

nga orizi   

 

 

 

(111)  20665 

(151)  28/06/2017 

(181)  01/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/744 

(591)  E Zezë; e kuqe; e bardhë 

(732)  ,,Vatani ,, shpk Gjilan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali;konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

16   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike përndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike   

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

532 

 

(111)  21027 

(151)  27/09/2017 

(181)  01/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/745 

(591)  Kaltër dhe verdhë 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire SL1 3UH , UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, pedikyre për kujdesin e shputës së 

këmbës; mbathje ortopedike; artikuj ortopedik; shtroja dhe shollë ortopedike; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike   

25   Mbathje; shtroja; shtroja dhe shollë për mbathje; sholla të mbrendshme; çorapa dhe 

trikotazhë të thurura; pjesë dhe pajisje për mbathje   

 

 

 

(111)  21028 

(151)  27/09/2017 

(181)  01/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/746 

(591)  Kaltër e ndritshme, kaltër e errët, 

bardhë dhe e verdhë 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire SL1 3UH , UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, pedikyre për kujdesin e shputës së 

këmbës; mbathje ortopedike; artikuj ortopedik; shtroja dhe shollë ortopedike; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike   

25   Mbathje; shtroja; shtroja dhe shollë për mbathje; sholla të mbrendshme; çorapa dhe 

trikotazhë të thurura; pjesë dhe pajisje për mbathje   
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(111)  21029 

(151)  27/09/2017 

(181)  02/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/747 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire SL1 3UH , UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  GELACTIV 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, pedikyre për kujdesin e shputës së 

këmbës; mbathje ortopedike; artikuj ortopedik; shtroja dhe shollë ortopedike; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike   

25   Mbathje; shtroja; shtroja dhe shollë për mbathje; sholla të mbrendshme; çorapa dhe 

trikotazhë të thurura; pjesë dhe pajisje për mbathje   

 

 

 

(111)  21030 

(151)  27/09/2017 

(181)  02/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/748 

(732)  Bayer Oy Pansiontie 47, 20210 Turku, 

FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  JAYCINQ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate hormonale   

10   Paisje medicinale   

 

 

 

(111)  21031 

(151)  27/09/2017 

(181)  02/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/749 

(732)  DKH Retail Limited Unit 60 The 

Runnings Cheltenham Gloucestershire 

GL51 9NW, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  SUPERDRY 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba; rroba të përditëshme; rroba formale; rroba për motociklist; rroba sportive; 
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rroba për rekreacion; xhupa me kapuç; xhupa; kanatiere të shtypura (figura te shtypura); 

kanatiere; gjysëm kanatiere; kanatiere me mëngë të shkurta dhe mëngë të gjata; këmisha; 

pantolla të shkurta-shorce; pantolla të shkurta të gjera; kanatiere me mëngë të gjata; 

kanatiere për ragbi; xhupa të shtypur (figura të shtypura) dhe të qëndisur; triko; gjysëm 

gjempera; kanatiere me zingjir; tuta-trenerka; pantolla; xhinse-farmerka; trikotazhë; 

gjempera; xhupa flis (qethur); fustana; funda; kanatiere; xhepa për rroba; nënqafa të ndara; 

xhaketa të mbushura dhe jo të mbushura; xhaketa; pallto; mantila shiu; rroba nga lëkura dhe 

emitimi i lëkures; xhaketa të lëkurës; xhaketa të lagura (impregnuara) me dyll; xhaketa të 

gjata ushtarake (blejzer); mantila; jelek të mbushur me pupla; xhaketa nga lani (material); 

xhaketa për skijim; xhaketa erëmbrojtëse; xhaketa ushtarake; xhaketa të shkurta; mushama; 

ndrresa; jelak; kollare; triko; çorapë; shalla; dorashka; rroba për not; rroba për zhytje; 

shtrengues për trup (hallter); ndrresa të poshtëme; nënfunda; bokserka; brekë; rroba për 

gjumë; pizhama; bade mantil-rroba banjoje; rroba shtëpie; mbathje; sandale; këpucë plazhi; 

japanka-sandale me një gisht; atlete nga pelhura; çizme; atlete për stërvitje; çizme për 

skijim; atlete; atlete sportive; këpucë; këpucë lekure; papuçe; mbulesa koke; kapela; kapela 

me strehë - kaçketa; shamija; kapela të thurura   

 

 

 

(111)  21032 

(151)  27/09/2017 

(181)  03/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/750 

(591)  bardh dhe zi 

(732)  INTELKOM d.o.o.  Zagrebačka c. 

145a, HR-10000 ZAGREB, HR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Mbajtësit për telefonat mobil; USB pajisjet memorje (USB flash drajverat); 

memorie kartelat (pajisjet për memoriet kompjuterit); (kokë) marrësit  telefonik; pajisjet 

bluetooth; telefonat; pajisje portative të komunikimit; telefonat mobil; aparatet për 

riprodhimin e zërit (MP3 players); mekanizmat monedhë-operues për setet televizive 

(kontrolluesit nga largësia); disqet USB; ngarkuesit (karikuesit) mobil portative për 

telefonat mobil; albumet elektronike; kornizat e fotgrafive dixhitale; DVD players; disk 

drajverat për kompjutera; aparatet për regjistrimin, transmetimin dhe / ose riprodhimin e 

zërit dhe imazheve për telekomunikimet; pajisjet kompjuterike periferike (kamera); bateri; 

pajisjet portative multimediale për riprodhimin e të dhënave të zërit dhe imazhit (media 

players portativ); kabllot për transmetimin të të dhënave për përdorim me telefonat mobil 

(telat për telefona); PDA (asistentë digjital personale); kompjuter tablet; tastierë; miu për 

kompjute; zëruesit; mikrofona   
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(111)  21061 

(151)  29/09/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/811 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BONSTYMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive. 

 

   

 

(111)  21062 

(151)  29/09/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/812 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MEADANZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 
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kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21063 

(151)  29/09/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/813 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SELVSTEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  20883 

(151)  13/09/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/815 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  TERSIMIA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike;preparate veterinare;preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore;shtesa dietike dhe preparate dietike;shtesa dietike për njerëzit;shtesa dietike për 

kafshët;preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj;infant formula;preparate 

diagnostifikuese;allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore;materiale për mbushje të 

dhëmbit;materialet dentale për gjurmë;dezinfektantët;preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve;fungicidet;herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike;aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet;aparaturat 

dentare dhe instrumente;instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e kafshëve;aplikator 

për medikamente;aparaturat mjekësore për futjen e preparateve farmaceutike në trupin e 

njeriut;aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore;gjymtyrë artificiale;sy 

artificialë;dhëmbë artificialë;artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore;ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet;paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21051 

(151)  28/09/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/817 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NYMBLEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;preparate veterinare;preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore;shtesa dietike dhe preparate dietike;shtesa dietike për njerëzit;shtesa dietike për 

kafshët;preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj;infant formula;preparate 

diagnostifikuese;allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore;materiale për mbushje të 

dhëmbit;materialet dentale për gjurmë;dezinfektantët;preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve;fungicidet;herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike;aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet;aparaturat 

dentare dhe instrumente;instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e kafshëve;aplikator 

për medikamente;aparaturat mjekësore për futjen e preparateve farmaceutike në trupin e 

njeriut;aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore;gjymtyrë artificiale;sy 

artificialë;dhëmbë artificialë;artikuj ortopedikë   

44   Shërbimet mjekësore;ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet;paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   
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(111)  20910 

(151)  14/09/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/818 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RELSTEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;preparate veterinare;preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore;shtesa dietike dhe preparate dietike;shtesa dietike për njerëzit;shtesa dietike për 

kafshët;preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj;infant formula;preparate 

diagnostifikuese;allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore;materiale për mbushje të 

dhëmbit;materialet dentale për gjurmë;dezinfektantët;preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve;fungicidet;herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike;aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet;aparaturat 

dentare dhe instrumente;instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e kafshëve;aplikator 

për medikamente;aparaturat mjekësore për futjen e preparateve farmaceutike në trupin e 

njeriut;aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore;gjymtyrë artificiale;sy 

artificialë;dhëmbë artificialë;artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore;ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet;paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  20912 

(151)  14/09/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/829 

(591)  Bardh dhe rozë 

(732)  HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ADANA ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ BAKLALI CADDESİ 

NO: 19 SARIÇAM /ADANA / , TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore;preparatet kimike 

për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimik për qëllime farmaceutike dhe 
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veterinare. Shtojcat dietike për qëllime veterinare dhe farmaceutike;shtojcat dietike;shtojcat 

(suplementet) ushqimore;përgatitjet mjekësore për qëllime hollimi (largimin e 

peshës);ushqim për bebe;barishtet dhe pijet e barishteve të përshtatura për qëllime 

mjekësore. Preparatet dhe artikuj dentar: materiale për mbushjen e dhëmbëve, materiale 

dentare përshtypje, ngjitëse dentare dhe materiale për riparimin e dhëmbëve. Përgatitjet 

sanitare për përdorim mjekësor;jastëkët higjienik;tamponët higjienik;emplastër , materialet 

për lidhje;pelena, duke përfshirë ato të bëra prej letre dhe tekstileve. Përgatitjet për 

shkatërrimin parazitëve;fungicidet, herbicidet. Deodorantët, përveç për qeniet njerëzore ose 

për kafshë;përgatitjet për rifreskimin e ajrit. Dezinfektuesit;antiseptikët;detergjentet për 

qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  20907 

(151)  14/09/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/871 

(591)  Kuqe dhe Argjendi 

(300)  VA201503241  21/12/2015  DE 

(732)  MEJERIFORENINGEN DANISH 

DAIRY BOARD Agro Food  Park 13 

8200 Aarhus N, DK 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29    Gjalp dhe shperhapeset kryesisht te perbera nga perzierja e gjalpit me vajin 

vegjetal; krem djathi; yndyrnat dhe vajerat ushqimore    

 

 

 

(111)  20908 

(151)  14/09/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/872 

(591)   Gri e erret, Gri e hapur, Kuqe, Kalter 

dhe Argjendi 

(300)  VA201503244  21/12/2015  DE 

(732)  Krem bajameje për bebe. Agro Food  

Park 13 8200 Aarhus N, DK 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpeze dhe kafshe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, xhem, komposto; veze, qumesht dhe 

produkte qumeshti; gjalp; gjalp i perqendruar; shperhapeset kryesisht te perbera nga 
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perzierja e gjalpit me vajin vegjetal; gjalp i aromatizuar; gjalp i shkrire; djath; krem djathi; 

yndyrnat dhe vajerat ushqimore; vaj i paperpunuar gjalpi; rennet; pluhur djathi; 

zevendesues per qumesht dhe krem; qumeshit dhe kremi ne forme pluhuri; desertet mousse 

me baze qumeshti.   

 

 

 

(111)  20909 

(151)  14/09/2017 

(181)  23/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/873 

(591)   E zezë, e kuqe         

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH 

(A corporation organized and existing under 

the laws of Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-

3006 Bern, CH  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kremë për këpucë dhe çizme, lustrim për këpucë, dyll për këpucë.    

9   Syze dielli, syze sporti; syze dhe periskopë për not dhe zhytje; mbrojtëse për sy dhe 

maska për skijim dhe sporte tjera në borë, syze për çiklistë, helmeta mbrotjëse për sporte; 

helmeta për skijim; helmeta për çiklistë; kostume për zhytje, dorëza dhe maska; syze pa 

bishta; pulsë-matës, pedometër (matës për ecje) dhe indikatorë tjerë elektronikë portativ për 

matje, duke përfshirë ato për kyç të dorës; softuer për lojra dhe softuer edukativ, duke 

përfshirë në formë të aplikacioneve për pajisje mobile elektronike, për mësimin e sporteve 

dhe/apo për pjesëmarrje virtuale.    

14   Ora, ora muri, ora dore, kronometër, ora për sporte dhe zhytje, ora xhepi.   

18   Çanta sportive për qëllime të përgjithshme, çanta shpine, çanta shpine për skijim, çanta 

plazhi, çanta udhëtimi, çanta për rrypa, gjegjësisht çanta skijimi që vendosen në bel, 

bastunë dhe shkopa për ecje.   

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për kohë të lirë, këpucë dhe mbulesa për 

kokë (të përditshme dhe të kohës së lirë); veshje, këpucë dhe mbulesa koke për sport; 

këpucë sportive për sporte të hapësirave të mbyllura; këpucë sportive për sporte në 

ambiente të jashtme; këpucë për ecje në pyll dhe ngjitje në male; veshje, këpucë, mbulesa 

koke për sporte dimri, duke përfshirë skijimin dhe rrëshqitjen me snoubord; çorapë, çorapë 

termike, çorapë specifikisht për sporte dimërore apo verore; çizme për skijim dhe rrëshqitje 

me snoubord; këpucë golfi, këpucë për çiklizëm.    

26   Lidhëse këpucësh   

28   Artikuj gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë (përpos veshjeve), duke 

përfshirë shtresa mbrojtësë për kyçe, mbrojtëse për bërryla, mbrojtëse për shpatulla, 

mbrojtëse për kyçe të këmbëve, mbrojtëse për kërci dhe mbrojtëse për gjunjë; shtresa 

mbrojtëse për gjunjë dhe mbrotjëse për bërryla për sport; dorëza për golf; çanta të 

përshtatura për transportin e artikujve të sportit; shtresime mbrojtëse (pjesë për kostume 
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sportive; patina me rrotë, patina; skejtbord; snoubord, skija, lidhëse për ski, snoubord apo 

këpucë bore, shkopinjë për skija, skuterë (lodra); lojra, lodra; dërrrasë lundrimi; krahë 

lundrimi; pupëla, topa për sport, topa për hendboll, volejboll, basketboll, volejboll plazhi, 

futboll, ragbi; pompa për fryerjen e topave sportive, dorëza për portier, pajisje trajnimi 

sportive, shkopinjë për topa terreni, shkopinjë për futboll të vogël, shkopinjë për hokej në 

fushë, rrypa për sport, reketa për tenis, badminton, skvosh dhe ping-pong.    

35   Reklamime, duke përfshirë marketing të drejtpërdrejtë dhe marketing online; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi, menaxhim të dosjeve kompjuterike, menaxhim të 

porosive dhe menaxhim të stokut, menaxhim biznesi dhe konsulencë organizative, 

konsulencë për organizim dhe menaxhim në fushën e këpucëve, veshjeve dhe artikujve për 

sport; dekorim të dritareve të shitoreve, demonstrim të mallrave, shpërndarje të materialeve 

reklamuese, reklamim direkt me postë, studime të marketingut, agjenci për import-eksport, 

dhënie më qira të hapësirës reklamuese, dhënie me qira të materialeve reklamuese, 

organizime të ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, promocione të shitjeve 

për tjerët duke i ndërlidhur në mënyrë jo të drejtpërdrejtë produktet e tyre me ngjarjet 

kulturore dhe sportive të sponsorizuara nga një ofrues i produkteve të përmendura, 

publikime të teksteve reklamuese, reklamime përmes radios, reklamime përmes 

televizionit; bashkimin e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme për qëllime të tjerëve (pa 

përfshirë transportin e tyre) duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të 

përshtatshme të shohin, zbulojnë dhe blejnë ato mallra apo shërbime, shërbime lidhur me 

përzgjedhjen dhe prezantimin e mallrave dhe shërbimeve, përmes përdorimit të 

dokumenteve të shtypura apo media elektronike të komunikimit, kjo për qëllim të 

mundësimit të porosive përmes postës; prezantime të mallrave në gjitha mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitblerjes; shërbime të administrimit të biznesit për 

procesimin e shitjeve të bëra përmes internetit; shitje me pakicë; shitje me pakicë të 

mallrave të të gjitha llojeve, në veçanti të veshjeve, këpucëve dhe mbulesave për kokë; 

shitje me pakicë përmes rrjeteve kompjuterike globale; shitje me shumicë dhe pakicë; 

shërbime të ofruara përmes një dhënësi të licensuar dhe/apo të licensuari për shërbime 

franshizë, gjegjësisht transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale; shërbime të këshillimit 

biznesor lidhur me themelimin dhe funksionimin e franshizave.   

39   Shpërndarje të mallrave të porositura përmes postës, në veçanti mallrat e porositura 

online; organizim të udhëtimve, organizim të pushimeve sportive; dhënie me qira të 

anijeve, dhënie me qira të automjeteve, rezervime të udhëtimit   

42   Arkitekturë, posaçërisht dizajnim të brendshëm të sallave për ekspozita dhe shitje; 

shërbime që ofrohen nga një licensues dhe/apo dhënës i licensës për franshizë, gjegjësisht 

transfer (ofrim) të diturive teknike; kontrollë të cilësisë; stilizim (dizajn industrial) 

  

 

 

 

(111)  20911 

(151)  14/09/2017 

(181)  24/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/874 

(732)  Merak KGaA Frankfurtr Strasse 250 

64293 Darmstadt, GERMANY, DE 

(540)  BAVENCIO 
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(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"  Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike,mjekesore dhe veterinare;preparete sanitare per perdorim 

ne mjeksi;ushqime dietaledhe substance te pershtatura per perdorim ne mjekesi apo 

perdorim ne veterinary.   

 

 

 

(111)  20913 

(151)  14/09/2017 

(181)  28/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/875 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e 

bardhë,e verdhë, kafe dhe bezh. 

(732)  Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski  12,                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Krem bajameje për bebe.   

 

 

 

(111)  20914 

(151)  14/09/2017 

(181)  29/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/876 

(732)  dm-drogerie mark GmbH+Co.KG 

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  reell'e 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Ngjitësa për fiksim të flokëve fals; Ngjitësë për fiksim të qerpikëve, flokëve dhe 

thonjve; Bojra për mjekër; Përgatitje zbardhimi dhe lëndë të tjera për përdorim në 

lavanderi; Përgatitje zbardhimi për qëllime kozmetike; Përgatitje për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe zmerilim; Ngjyruesa për qëllime tualeti; Lëndë kimike shkëlqyese ngjyre për 
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qëllime shtëpiake; Përgatitje për largim ngjyre; Përgatitje për largim ngjyre për flokë; 

Shpërlarësa ngjyre për flokë; Përgatitje për largim ngjyre për flokë; Shpërlarësa ngjyre për 

flokë; Bojra për kozmetikë; Përgatitje kujdesi për kozmetikë floku; Përgatitje kozmetike 

për kujdes të flokut; Përgatitje kozmetike për kujdes ndaj lëkurës; lëndë kozmetike; 

Produkte kozmetike; lëndë kozmetike për zbukurim; Pasta dhëmbësh; Bojra për flokë; vajra 

esencialë; Ngjyruesa për qerpikë në formë lapsash dhe pudrash; Balsamë për flokë; 

Përgatitje për zbardhim floku; Përgatitje për kujdes dhe zbardhim të flokut; Përgatitje për 

kujdes të flokut; Bojë për flok; Ngjyruesa për flok; Përgatitje për ngjyrosje dhe çngjyrosje 

floku; Përgatitje për ngjyrosje floku; Heqësa të ngjyrës së flokut; Kondicionuesa floku; 

Përgatitje për përdredhje floku; Përgatitje për çngjyrim floku; Bojë floku; Përgatitje për 

lyerje floku; Bojra flokësh; Bojra floku dhe produkte për zbardhim; Fiksuesa floku 

[përgatitje për stilim floku]; Xhelra për flok dhe spraj për flok; Produkte për çelje të ngjyrës 

së flokut; locionë për flok; Mekëtuesa për flok; Kremra për heqje qimesh; Shampo për flok; 

Shampo dhe kondicionuesa për flok; Spraj për flok; Përgatitje për drejtim floku; Xhelra për 

stilim floku; Përgatitje për trajtim floku; Këna [bojë kozmetike]; Produkte makjazhi; 

Përgatitje pa ilaç për kujdes të flokut; Përgatitje pa-ilaç për kujdes të lëkurës, flokut dhe 

lëkurës së kokës; Parfumë; Parfumë, vajra esencialë, produkte kozmetike, locionë për flok; 

Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe stilim të flokut; 

Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe valëzim 

permanent të flokut; Përgatitje për stilim të flokut; Përgatitje për pastrim, kujdes dhe krehje 

të flokut; Sapunë;   

8   Vegla dhe instrumenta (të operuara me dorë); Takëme; Armë brezi; Brisqe rroje; Prerëse 

floku elektrike dhe  jo-elektrike për përdorim personal; Hekura elektrikë për përdredhje 

floku; Drejtuesa floku elektrik; Hekura elektrik për stilim floku; Makina elektrike për 

qethje; Hekura elektrik për drejtim floku; Aparaturë elektrolize për heqje qimesh; Gërshërë 

për prerje floku; Piskatore për heqje qimesh; Gërshërë për prerje floku; Makina për heqje 

mjekre; sete  elektrikë për manikyr; aparaturë elektrike ose jo-elektrike për depilim; kuti 

për për makina rroje elektrike; lima; aparatura për shkëlqim të thonjve të gishtave (elektrike 

dhe jo-elektrike); aparatura për stilim floku (që operohen me dorë, jo-elektrike); makina 

elektrike për qethje; instrumenta dore jo-elektrike për përdredhje floku; instrumenta dore 

për drejtim floku; piskatore për heqje qimesh; sete manikyri; lima thonjsh; lima thonjsh 

(elektrike); pinceta për thonj; gërshërë për thonj (elektrike ose jo-elektrike); prerëse 

thonjsh; pinceta për thonj; pajisje për shpim veshi; sete pedikyri; piskatore; pajise elektrike 

dhe jo-elektrike për depilim; rripa lëkure për mprehje brisk rroje; takëme për roje.     

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim; 

Ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqimit; Shishe për ujë të ngrohtë; Drita nate (llamba); 

Aparatura avullimi; Pulverizuesa; Kapuçë për tharje floku; Ngrohësa shtrati; Aparatura për 

nxirje [shtretër të rrethuar me drita që emetonjë rreze ultra-vjollcë]; Instalime për gjenerim 

avulli; Hekura me avull; Aparatura për dezinfektim; Makina automatike dezinfektimi për 

tualetë; Aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim personal; Aparatura distilimi; 

Ventilatorë elektrikë për përdorim personal; Ҫajnikë, elektrikë; Abazhurë tavolinë me 

formë të rrumbullakët; Ngrohësa për këmbë, elektrikë ose jo-elektrikë; Aparatura avulli për 

masazh fytyre [sauna]; Tharëse flokësh; Aparatura tharje dore për banjo; Aparatura për ajër 

të grohtë; Batanije, elektrike, jo për qëllime mjeksore; Furra me ajër të nxehtë; Aparatura 

për largim të erës së keqe; Aparatura dhe makineri për pastrim ajri; Tharëse ajri; Instalime 

të banjës të saunës; Llamba me rreze ultra-vjollcë, jo për qëllime mjeksore; Qese sterilizimi 
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të flakshme.   

21  Mjete dhe enë kuzhive dhe shtëpiake; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar ato për 

pikturim); materiale për bërje furçe; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i 

papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Shishe për të 

aplikuar bojra flokësh; Tasa për përdorim në lyerje flokësh; Furça për përdorim në lyerje 

flokësh; Krëhëra elektrikë; Furça elektrike rrotulluese për flok; Furça floku të ngrohura në 

mënyrë elektrike; Furça floku; Shishe për aplikim bojë floku; Krëhëra; Krëhëra, elektrikë; 

Tasa për lyerje flokësh; furça për vendosje pudre për makjazh; aparatura për largim 

makjazhi, jo-elektrike; furça për vetulla; furça për kujdes të trupit dhe të bukurisë; artikuj 

për furçë; furça elektrike, përjashtuar pjesët e makinës; krëhëra elektrikë; shtama; enë për 

shtëpi ose kuzhinë; mbajtëse peshqiri; shufra për peshqirë dhe rrathw për peshqir; sfungjerë 

për pastrim lëkure; krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flokë; këllëfë për krëhër; vegla 

kozmetike; aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe mishrash; furça thonjsh; pulverizues 

arome; aparatura dhe makineri për shkëlqim, jo-elektrike për qëllime shtëpiake; kuti pudre; 

pufka pudre; furça rroje; mbajtëse furçash rroje; temjanica; kuti për sapunë; mbajtëse 

sapuni, pjata; makina automatike për shpërndarje sapuni; mjete tualeti; mbajtëse letër 

tualeti; makina automatike për letër tualeti; sfungjerë tualeti; dërrasa për larje; govata; furça 

dhëmbësh, elektrike; fill dentar; krurëse dhëmbësh; mbajtëse për krurëse dhëmbësh.     

26   Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; Kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë 

dhe grepe; Lule artificiale; Fletë të holla alumini për kristalizim të flokut; Artikuj për 

zbukurim për flokë; Bigudi elektrike për flok; Rula elektrikë për flok; Shirita për flok; 

Kapëse floku; Skufje për lyerje floku; Fletë të holla për lyerje floku; Bigudi për flokë, 

elektrike; Bigudi për flokë, jo-elektrike; Letra për bërje floku kaçurrela; Llastikë për flokë; 

Zgjatuesa për flokë; Rula për flokë, elektrikë; Rula për flokë, jo-elektrik; Përdredhësa floku 

[pajisje shtesë për flok]; Paruke.   

 

 

 

(111)  20916 

(151)  14/09/2017 

(181)  29/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/877 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   HYPOLIP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamentet me bazë të substancës aktive atorvastatin, të cilat përdoren për 

zvogëlimin e yndyrës në gjak.   
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(111)  20917 

(151)  14/09/2017 

(181)  29/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/879 

(732)  OSRAM GmbH Marcel-Breuer-

Strasse 6, 80807 München, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  EINSTONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës 

dhe mësimdhënie; Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, shndërrimin, 

ruajtjen, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit, aparatura për regjistrimin, transmetimin 

dhe riprodhimin e figurave; Projektorë të dhënash, projektorë filmash; Mbartës magnetik të 

dhënash, pajisje dhe kompjutera për përpunim të dhënash; Programe kompjuterikë dhe të 

gjithë llojet e softuer-ëve kompjuterikë (të përfshirë në klasën 9), Aplikacione softuer-i 

(apps) për pajisje elektrike dhe komunikacionesh; Softuer-ë kompjuterikë dhe programe 

përpunimi të dhënash, dioda që emetojnë dritë dhe dioda lazer, duke përfshirë dioda që 

emetojnë dritë organike dhe dioda lazer; Përçuesa drite,  optolidhësa, sensorë optikë, 

barriera drite, modulë llampe  diode që  emetojnë dritë për qëllime sinjalizimi; ekranë të 

teknologjisë LED; Pajisje dhe aparatura elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin 

dhe kontrollin e instalimeve të dritës, llampave dhe trupave të ndriçues, për sistemet e 

manaxhimit të ndërtimit dhe për rregullimin dhe kontrollin e instalimeve të ndërtimit, në 

veçanti modulëve të ndërfaqes për pajisjet dhe aparaturat e sipërpërmendura dhe 

transformatorët elektronikë dhe balastët elektronikë; Transformatorë të vegjël, bobina 

reaktori (impedance), elementë elektrikë lidhje dhe kontakti, duke përfshirë priza, pinceta të 

voglë, manikota, çelësa, ndërprerësa qarku; Pjesë për të gjithë mallrat e sipërpërmendur, të 

përfshirë në klasën 9.    

 

 

 

(111)  20918 

(151)  14/09/2017 

(181)  30/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/880 

(732)  Sport Vision d.o.o. Pantelinska 79A 

PC Robot, 76 300 Bijeljina, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurë; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh.   
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24   Tekstile dhe mallra tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera; shtretër dhe mbulesa të 

tavolinave.   

25   Veshje; këpucë; kapela   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv të papërfshira në klasat e tjera; 

dekorime për pemën e krishtlindjeve.   

35   Atlete sportive, veshje dhe pajisje për shitje nëpërmjet rrjetit me shumicë dhe pakicë; 

reklamime; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve si në vijim: lëkurë dhe imitime të lëkurës, 

mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme 

kuajsh, veshje; këpucë; kapela, lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv të 

papërfshira në klasat e tjera; dekorime për pemën e krishtlindjeve.   

 

 

 

(111)  20919 

(151)  14/09/2017 

(181)  30/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/881 

(732)  C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION  Zone Industrielle du Bois-Joly, 

Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure, qanta për ecje malore (hiking), për plazhvalixhe 

(artikuj për bartje); qanta dore; qanta udhëtimi; qanta shpine; qanta për udhëtime; qanta për 

produkte toaleti (të zbrazëta);  sete toaleti të zbrazëta; qantë shpine me një krah; qantë 

bartëse; qantë shpine; qanta për ndërrimin e fëmijëve ,qantë shkolle; qantë dore; (qantë për 

monedha), kuleta.    

25   Rroba  për fëmijë, mbathjet për këmbë për fëmijë, mbulesat për kokë për fëmijë.”   

35   Shërbime reklamimi, shprëndarje e materialeve reklamuese (fletushka, materiale të 

shtypura, prospekte, mostra të vogla); shërbime reklamimi online në rrjet kompjuterik; 

shërbime abonimi për gazeta (për të tjerët); menaxhim biznesi dhe konsulencë për 

organizim; menaxhimi i dosjeve të kompjuterizuara; promovimi i zbritjeve për të tjerët; 

demonstrimi i mallrave; informata komerciale dhe këshilla për konsumatorë (dyqan për 

këshillimin e konsumatorëve); promovimi i mallrave; organizimi i aktiviteteve 

promovuese; prezentimi i mallrave në të gjitha mediat e komunikimit; për shitje me pakicë; 

shërbime prokurimi për të tjerët; (blerja e mallrave dhe shërbimeve për të tjerët); shërbime 

të shitjes me pakicë në dyqane; nëpërmes porosisë me postë apo online nëpërmjet një 

webfaqe for produkte, si sapunë, produkte perfumerie, kozmetikë, produkte për flokë dhe 
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losione, qirinj (për ndriqim); enë kuzhine, pirunë dhe lugë, artikuj optik, tablo, (optike), 

syze dielli, magnetë dekorativ, aparate mjekësore dhe instrumente, aparate për masazhë, 

unaza për dhëmbë, shishe për pirje, biberon qetësues, (thithëse), shishe thithëse ushqyese, 

pompa për qumësht gjiri, aparate për gjidhënie, inkubatorë për bebe, termometër për 

përdorim mjekësor, aparate për gatim, gypa për banjo, ngrohës elektrik për shishe 

ushqyese, sterilizues, artikuj bizhuteri, ora, bylyzykë, mbajtëse qelësash, (xhingëll apo 

zinxhir), mbajtëse për bizhuteri (kuti), bizhuteri ngjitëse, instrumente shkrimi, kuti nga 

kartoni apo letra, libra, modele ngjitëse, qanta dore, qanta shpine, qanta shkolle, qanta 

udhëtimi, torba dhe valixhe, qanta për ndërrim të bebeve, qanta bartëse për bebe, mobilje, 

pasqyra, (qelq), korniza, arkë lodrash, jastekë, qarshafa përvec nga pëlhura, mobilje, 

(objekte për dekorim), lapsa lodra për foshnje, shtresa për laps-lodër për fëmijë, shtresa për 

ndërrim të foshnjeve, lodra për ecje për fëmijë, figurina (statuja), nga druri, dylli, plastelinë 

apo plastikë, artikuj për shtëpi si dhe enë kuzhine dhe konteinerë, brusha, (përvec brushave 

për ngjyrosje), takëm, gota (vazo), pëlhurë, shtroja për shtëpi dhe shtrat nga materiali lino, 

mbulesa për tavolinë nga lino, shtroja për banjo nga lino, roleta dhe perde nga tekstili, 

veshëmbathje për fëmijë, mbathje për fëmijë, (duke përjashtuar e), kapela për fëmijë, 

kapela për gra, lidhëse flokësh, kapëse (mbajtëse flokësh), broshë( aksesorë për veshje), 

zbukurime për flokë, lodra, lojëra, dekorimë për bredh të Vitit të Ri; pra mbledhja e të 

gjitha këtyre për përfitim të tjerëve, të këtyre mallrave duke iu mundësuar konsumatorëve 

që në mënyrë të përshtatshme të shohin dhe të blejnë këto mallra   

 

 

 

(111)  20920 

(151)  14/09/2017 

(181)  30/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/882 

(732)  C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION  Zone Industrielle du Bois-Joly 

Avenue des Sables 85500 Les Herbiers, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure, qanta për kamping, ecje malore (hiking), qanta për 

plazh, lëkurë e kafshëve; ombrella dhe bastun për ecje; valixhe (artikuj për bartje); qanta 

dore; qanta udhëtimi; qanta shpine; qanta për udhëtime; qanta për produkte toaleti (të 

zbrazëta);  sete toaleti të zbrazëta; qantë shpine me një krah; qantë bartëse; qantë krahu; 

qantë shkolle; qantë dore; (qantë për monedha), kuleta; qanta për ndërrimin e fëmijëve“.    

25   Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   
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(111)  20921 

(151)  14/09/2017 

(181)  30/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/883 

(732)  C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION  Zone Industrielle du Bois-Joly, 

Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BILLIESMARKET 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba  për fëmijë, mbathjet për këmbë për fëmijë, mbulesat për kokë për fëmijë.   

35   Shërbime reklamimi, shprëndarje e materialeve reklamuese (fletushka, materiale të 

shtypura, prospekte, mostra të vogla); shërbime reklamimi online në rrjet kompjuterik; 

menaxhim biznesi dhe konsulencë për organizim; menaxhimi i dosjeve të kompjuterizuara; 

promovimi i zbritjeve për të tjerët; demonstrimi i mallrave; informata komerciale dhe 

këshilla për konsumatorë (dyqan për këshillimin e konsumatorëve); promovimi i mallrave; 

organizimi i aktiviteteve promovuese; prezentimi i mallrave në të gjitha mediat e 

komunikimit; për shitje me pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët; (blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset tjera); shërbime të shitjes me pakicë në dyqane; nëpërmes porosisë 

me postë apo online nëpërmjet një webfaqe for produkte, si sapunë, produkte perfumerie, 

kozmetikë, produkte si syze dielli, artikuj bizhuterie, ora, qanta dore, qanta shpine, qanta 

udhëtimi, torba dhe valixhe, veshëmbathje për fëmijë, mbathje për fëmijë, (duke 

përjashtuar mbathjet ortopedike), kapela për fëmijë, kapela për gra, lidhëse flokësh, kapëse 

(mbajtëse flokësh), broshë( aksesorë për veshje), zbukurime për flokë, pra mbledhja e të 

gjitha këtyre për përfitim të tjerëve, të këtyre mallrave duke iu mundësuar konsumatorëve 

që në mënyrë të përshtatshme të shohin dhe të blejnë këto mallra.    

 

 

 

(111)  20922 

(151)  14/09/2017 

(181)  30/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/884 

(732)  C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION  Zone Industrielle du Bois-Joly, 

Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  BILLYBANDIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure, qanta për kamping, ecje malore (hiking), për plazh, 

lëkurë e kafshëve; ombrella dhe bastun për ecje; valixhe (artikuj për bartje); qanta dore; 

qanta udhëtimi; qanta shpine; qanta për udhëtime; qanta për produkte toaleti (të zbrazëta);  

sete toaleti të zbrazëta; qantë shpine me një krah; qantë bartëse; qantë shpine; qanta për 

ndërrimin e fëmijëve ,qantë shkolle; qantë dore; (qantë për monedha), kuleta. 

 

   

25   Rroba për fëmijë, mbathjet për këmbë për fëmijë, mbulesat për kokë për fëmijë. 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

549 

 

 

   

 

 

 

(111)  20925 

(151)  15/09/2017 

(181)  30/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/885 

(591)  ngjyrë e floririt, argjenti, e zezë 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo 

alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji 

mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; 

limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të 

frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo 

alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet 

jo alkoolike të fermentuara.    

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 
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dhe reklamimi.    

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.   

 

 

 

(111)  20926 

(151)  15/09/2017 

(181)  01/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/886 

(591)  Blu, e kuqe, e bardhe, e verdhe, 

akuamarinë  dhe portokalli 

(300)  AL-T-2016-201  09/03/2016  AL 

(732)  ARSENI shpk Autostrada Shkodër-

Hani i Hotit, Km. 5, Shkodër, AL 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pije me bazë qumështë; milkshake/ koktej me qumësht; prodhime qumështi; 

qumësht aromatic; kos dhe pije me bazë kosi.    

 

 

 

(111)  20927 

(151)  15/09/2017 

(181)  01/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/887 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A.  

1800Vevey, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AZERA 
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(511) 29   Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore me përmbajtje të 

qumështit; zëvendësues të qumështit; pije me bazë qumështi; qumësht- bazë dhe desertët 

me bazë kremi; jogurt; qumësht soje (zëvendësues i qumështit); bath soje, të konservuara, 

për ushqim; vajra ushqimor dhe yndyra; pa – kremra  bulmeti    

30   Kafe, ekstrakte kafeje, preparatet me bazë kafe dhe pije; kafe e ftohte; zëvendësuesit e 

kafesë, ekstraktet e  zëvendësuesit të kafes,  preparate dhe pije  me bazë të zëvendësuesve 

të kafes; çikore (zëvendësues i kafes); çaj, ekstrakte çaji, preparatet me bazë  çaji dhe pije; 

çaj i ftohtë; preparatet me bazë malti për konsum njerëzor; kakao dhe preparatet me bazë 

prej kakaos dhe pije; çokollatë, produktet e çokollatës, preparatet me bazë të çokollatës dhe 

pije; ëmbëlsira, sheqerka, karamela: ëmbëlsira me sheqer;  sheqer; çamçakëz; ëmbëltuesit 

natyral; produkte nga furra, bukë, tharm, pastë; biskota, keksë , vafer, karamele me gjalpë, 

puding; akullore, akujt e ujit, sherbet, ëmbëlsira të ngrira,  biskota të ngrira, akuj të butë , 

jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose sherbet 

dhe / ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose 

jogurt të ngrirë; drithëra mëngjesi, muesli, thekon misri, ëmbëlsira drithërash në formë 

shufre, drithëra të gatshme për  ngrënie; preparatet e  drithërave.   

32   Ujë still, ujë flluskues, apo ujë të gazuar, uji i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral, ujë i 

aromatizuar; aromatizues frutash dhe pije me bazë frutash, fruta dhe lëngje perimesh, 

nektar, limonadë, bikarbonat natriumi dhe pije të tjera jo-alkoolike; shurupe, ekstrakte dhe 

esenca dhe preparatet të tjera për të bërë pije jo-alkoolike (përveç vajra esenciale); pije  

hirre; pije me bazë soje; pije malti joalkoolike; pije isotonike. 

 

   

 

 

 

(111)  21218 

(151)  13/10/2017 

(181)  01/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/889 

(591)  E bardhë dhe e gjelbërtë 

(300)  Z-201670448  12/04/2016  SI 

(732)  DROGA KOLINSKA, Živilska 

industrija, d.d.  Kolinska ulica 1, 

1544 Ljubljana, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshe gjyetie; ekstrakte mishi; mish i konzervuar; mish i 

terur; mish i zier; peshk i konzervuar; peshk i terur; peshk i zier; pashtete mishi; pashtete 

pule; pashtetë mëlçie; pashtetë peshku; pashtetë kafshesh gjahu; lyerje mishi dhe peshku; 

lyerje perimesh; salcë mishi dhe peshku; salcë perimesh; lyerje vegjetariane; salcë 
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vegjetariane; lyerje baxhoje; fruta dhe perime të konzevuara, të teruar dhe të ziera;  pashtetë 

perimesh; gjelatinë; gjemëra; salcë; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra ushqyes 

dhe yndyrëra.   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; sago; zevendesim të kafesë; miell; produkte të 

drithërave; bukë; keksa; ëmbëlsira; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë; pluhur 

pjekurinash; kripë; mustard; salcë (aromatik); erëza; akull; pastë; lyerje dhe gjell që 

përfshihen në klasifikimin ndërkombëtar 30 (IC 30)C.   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; sherbime 

klerikale; sherbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë, duke përfshirë shitjen 

edhe nëpërmjet internetit dhe onlajn nëpërmjet rrjetave kompjuterike (shitje elektronike) të 

produkteve si në vijim: mishit, peshkut, shpezëve, kafsheve të gjyetisë, ekstrakteve të 

mishit, mishit të konzervuar, mishit të terur, mishit të zier, peshkut të konzervuar, peshkut 

të terur, peshkut të zier, pashtetë mishi, pashtetë pule, pashtetë mëlçie, pashtetë peshku, 

pashtetë kafshësh gjahu, lyerje mishi, lyerje pashku, lyerje perimesh, salcë mishi, salcë 

peshku, salcë perimesh, lyerje vegjetariane, lyejre produktesh baxhoje, fruta dhe perima të 

konzervuara, të terura dhe te ziera, pastë perimesh, gjelle, xhemëra, salcë, vezë, qumështë, 

produkte baxhoje, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, 

zëvendësim të kafesë, miell, produkte të drithërave, bukë, keksa, ëmbëlsira, akullore, 

mjaltë, shurup melase, tharmë, pluhur për pjekurina, kripë, mustard, uthull, slacë, erëza.    

 

 

 

(111)  20928 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/891 

(591)  Ngjyrë e zezë, ngjyrë e bardhë, ngjyrë 

portokalli. 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi  VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës.   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse; çakmakë purosh. 
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(111)  20930 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/892 

(591)  Ngjyrë e zezë , ngjyrë e bardhë, ngjyrë 

e kuqe 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi  VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës   

 

 

 

(111)  20931 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/893 

(591)  Ngjyrë e zezë, ngjyrë e bardhë, ngjyrë 

e kuqe. 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës. 

 

   

 

 

(111)  20932 

(151)  15/09/2017 

(181)  06/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/894 

(591)  Ngjyrë e zezë, ngjyrë e bardhë, ngjyrë 

e kaltër. 

(540)   
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(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi  VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës.   

 

 

 

(111)  21337 

(151)  31/10/2017 

(181)  07/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/895 

(591)  Ngjyrë hiri, e bardhë. 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29 Qumsht dhe prodhime qumshti, djath, kaçkavall, ajkë e tharët 

 

 

 

(111)  20933 

(151)  15/09/2017 

(181)  07/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/896 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)    MOXIRAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike; antibakterial për përdorim sistemik 
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(111)  21045 

(151)  28/09/2017 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/931 

(591)  Kaltër dhe e kaltër e lehtë 

(732)  N.T.SH Autoservis “Avantgarde” 

Veternik (përballë Grand Store), 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim i automjeteve (makinave); larje (automjeti ); lustrim automjeti; mirëmbajtje 

automjetesh; mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor; rindërtimi i makinerive që 

janë konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht; vajosje automjetesh [grasatim]; trajtim 

kundër ndryshkut për automjetet; vullkanizim gomash [riparim];   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; dhënia me qira 

e automjeteve; dhënia me qira e mbajtëseve të mallrave që vendosen mbi makina; dhënie 

me qira e makinave; paketimi i mallrave; transport; transport makinash   

 

 

 

(111)  21047 

(151)  28/09/2017 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/932 

(732)  Thai Atlas Global Food Company 

Limited 37 Moo 1, Thakham, Sampran, 

Nakornpathom 73110, TH 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  D7 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, pijet me bazë kafe, kafe e gatshme për t’u pirë, kafe e çastit, kakao, pijet 

me bazë kakao, aromatizues kafeje, kafe e papjekur, kafe artificiale, çaj, pijet me bazë çaji.   
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(111)  21049 

(151)  28/09/2017 

(181)  15/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/933 

(732)  AL TRADE HOLDING”SH.P.K 

Veternik-Prishtinë, KS 

(740)  Arber Fazliu  Skenderaj Rr. “Rexhep 

Geca” 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim dhe biznes; publicitet; shpërndarjen e broshurave dhe mostrave; 

reklamimin e dhënies me qëra të materialeve; asistimin në menaxhimin e bizneseve të 

kompanive industriale apo komerciale; këshillimet, informatat biznesore; byro për 

shërbimet kompjuterike për statistika, procesimin e të dhënave mekanike dhe punën e 

shkrimit steno; kontabilitetin; riprodukimin e dokumenteve; agensionet e punësimit; 

makina shkrimi dhe dhënien me qëra të pajisjeve të zyrave   

36   Sigurimi, punët financiare,; koordinimi teknik dhe financiar, publikime publike dhe 

private, dhe plasim i letrave me vlerë, punët me patundshmëritë, udhëheqja, administrimi 

dhe qiradhënia e patundshmërive   

 

 

 

(111)  21052 

(151)  28/09/2017 

(181)  15/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/934 

(732)  KONDITORI MALENČIĆ d.o.o. 

Kikinda Ulice Nikola Tesla 5 Kikinda, RS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  NOBLICE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm, pluhur për 

pjekje, kripë, mustardë; uthull, salca (kondimentet); erëza, akull   

 

 

 

(111)  21054 

(151)  28/09/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/936 

(732)  ADOL sh.p.k. Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  Skënderbeu 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    

 

 

 

(111)  21055 

(151)  28/09/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/937 

(591)  Zeze, Bardh 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21056 

(151)  28/09/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/938 

(591)  Gjelbër,  Portokall dhe Bardh 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

(540)   
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Partners"  Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21126 

(151)  05/10/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/939 

(591)  Portokall, Gjelbër dhe Bardh 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   
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31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21127 

(151)  05/10/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/940 

(591)    Portokall 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).    

34    Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   
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(111)  21132 

(151)  06/10/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/941 

(591)  Portokall 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21135 

(151)  06/10/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/942 

(591)  Gjelbëro 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   : Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

31   :  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   
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35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21133 

(151)  06/10/2017 

(181)  18/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/943 

(591)    Portokall, Gjelber, Bardh 

(732)  Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners"  Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21329 

(151)  31/10/2017 

(181)  19/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/945 

(591)  E verdhë, e kuqe, portokalli, e zezë, e 

bardhë. 

(300)  302016002110.8  22/01/2016  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, , DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 4   Karburante; startuesit ( ndezësit) e zjarrit; karburante për ndriqim skare; briketa 

për skarë; karburante për skarë; karburante për përdorim në skarë; thëngjill druri për grill   

6   Folie prej metali për qëllime gatimi; folie prej metali për qëllime të pjekjes; folie prej 

metali për ambalazhim dhe paketim; folie alumini; folie alumini për enë; enë skare të bëra 

prej metali, në veçanti prej alumini.    

8   Vegla për përgaditjen e ushqimit, thika kuzhine dhe thika, pirun dhe lugë për ushqim; 

enë për një përdorim (thika, pirun dhe lugë për ushqim) të bëra prej plastike   

11   Ushqimet e  gatuara, aparaturat  për ngrohje dhe   përpunim dhe paisjet; skara; pajisje 

për pjekje; komplet raklleti ; grill elektrike; skarë-grill; grill me flakë prej gazi; grill 

elektrike; aparatura për skarë; hell; grill i brendshëm ( elektrike) ; grill elektrike i jashtme; 

grill elektrikë i brendëshm ; grill  për gatim ; enë për grill; pjekësit në prushë; hell për 

pjekje me flakë gazi; hell për pjekje (elektrike); hell (aparaturat për gatim dhe pjesët e 

aparaturave për gatim); hell për pjekje (elektrike) për përdorim me skarë; furra me 

përmbajtje të grillit; aparaturat me gas për gatim me përmbajtje të grillit për gatim;  

mbajtësit për pjekje; enë elektrike për pjekje;  furrë për pjekje; furrë elektrike për pjekje; 

tigan ( enë elektrike kuzhine për gatim ); pllakat ngrohëse; pllaka grill ngrohëse; ndezësit; 

startuesit ( ndezësit) e skarës; thëngjill për përdorim në skarat grill; briketa qeramike për 

përdorim në skara - grill (jo të ndezshme   

16   Produkte letre për një përdorim; mbulesë për tavolina prej letre; pecetë tavoline prej 

letre; palloma kuzhine cilindrike (letër);  peshqir prej letre; mbulesa darke prej letre; 

mbulesat e tavolinës prej letre;  letër pergamene   

21   Mbështetëse për skara dhe grill; takëm; pjata prej letre; gota prej letre;  ; gota të bëra 

prej  plastikës;  pjata plastike; enë gatimi për ushqim; tavë; tigan jo-elektrik; enë për pjekje; 

shkopinj gatimi;  tigan jo-elektrik; tigan ( enë kuzhine për gatim ); grill për kamping; 

dorashka për furrë.    

24   . Mbulesë tavoline, jo prej letre; qarqafë për tavolinë; takëm tavoline, jo prej letre.    

 

 

 

(111)  21326 

(151)  31/10/2017 

(181)  19/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/946 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac  Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HEMOQIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për mjekimin e hipertensionit dhe insuficiencës së zemrës .   
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(111)  21331 

(151)  31/10/2017 

(181)  21/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/948 

(591)     Ngjyrat që mbrohen: e kaltërt, e 

gjelbërt, e bardhe, roze, e hirit  

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   preparate toaleti jomedicinale; preparate kozmetike dhe preparate për zbukurim; 

krema hidratante, losione, shkuma dhe gjel; depilator; preparate për pastrimin e lëkurës; 

preparate për zbardhim të gjitha për përdorim personal; preparate për depilim; preparate të 

cilat pengojnë rritjen e sërishme të qimeve; preparate, duke përfshirë krema, gjel dhe 

shkumë për përdorim gjatë dhe pas rrojes ose për mënjanimin e qimeve; faculeta për 

depilim; faculeta të impregnuara dhe jastëk për trajtimin e lëkurës   

8   instrumente të dorës për përdorim gjatë rrojës, depilimit dhe epilimit; aparate  elektrike 

për rroje; makina elektrikepër çethje; trimer elektrik për flok; aparate elektrike  për çethje; 

epilator; instrumente dore për ndalimin e rritjes së sërishme të qimeve; paisje për heqjen e 

qimeve (instrument dore) me dritë intenzive pulsore e cila asgjason qime folikule; paisje 

elektrike (instrumente dore) të cilët e nxisin rritjen e sërishme të qimeve duke i drejtuar me 

driten intenzive pulsante drejt qimeve folikule; brisk rroje; mprehëse rroje; brisk rroje 

joelektrik; lopatëza për vendosjen e dyllit të ngrohtë; pjesë dhe paisje për produkte të 

cekura ë lartë   

 

 

 

(111)  21332 

(151)  31/10/2017 

(181)  22/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/949 

(591)  E bardhe,e  kuqe                                     

(300)  302016000008404  27/01/2016  IT 

(732)  Times New Roman Strada Dogado no. 

300/19-21, 45017 Loreo (RO), IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 1    “Preparate fertilizuese, kompozime fertilizuese, fertilizues të grimcuar, fertilizues 

të tretshëm në ujë, fertilizues për gjethe, plehra dhe shtesa për plehra, preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve, biostimulant për kontrollin e qrregullimeve ushqyese 

psikologjike, ushqime për bimë, ushqime për rritjen e bimëve, pleh organik   

 

 

 

(111)  21333 

(151)  31/10/2017 

(181)  22/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/950 

(732)  Too Faced Cosmetics, LLC 18231 

McDurmott West, Suite 100, Irvine, CA 

92614, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  TOO FACED 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe preparate kozmetike   

 

 

 

(111)  21338 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/951 

(732)  CHEMAX PHARMA Ltd., 8A 

Goritsa Str., Sofia, 1618, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  DIALGIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

ushqim dhe supstanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, ushqim për 

bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për fashim; materiale për 

mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; deisinfektantë; preparate për shkatrimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21341 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/952 

(591)  E zezë dhe rozë 

(732)  Osman Nuri Polat Njësia Bashkiake 

Nr 7, Rruga Kavajës, Nr 138, Tiranë, Tiranë, 

(540)   
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AL 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 3   Prodhime kozmetike dhe parfumerie; kozmetikë për kafshët; preparate tualeti jo 

për përdorim mjekësor; parfume;parfume lulesh; kolonjë; prodhime për mbrojtje 

nga dielli dhe nxirje; fiksues; brilantinë; locione; kremëra; qumësht; pluhura; 

të kuq buzësh; bojra; shampoo; ngjyrues ose shampoo natyrale; pudra; prodhime 

depilatore; sapunë; detergjentë; sapunë tualeti; kremëra për rrojë; deodorantë 

personale dhe solucione kundër djersës; esenca vajore për përdorim personal; esenca 

eterike; sapunë për rruarje; vajra për banjë; sfungjerë për banjë; krem për 

banjë; kripëra për banjë për tualet; vajra esencial; prodhime për të shtuar ose 

hequr aromat; aroma; prodhime aromatizuese dhe ngjyruese; lapsa për vetullat; 

lapsa për sytë; rimel; pudër për fytyrën; heqës i makiazhit të syve; qumësht 

për fytyrën; solucionë për pastrim; preparate për kujdesin e flokëve; vajra për 

flokët; këna; locione për flokët; kremëra për flokët; llak për flokët; çngjyrues 

për flokët; manikyr për thonj; komplet kozmetik; pasta dhëmbësh. 

   

 

 

 

(111)  21342 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/953 

(591)  Ngjyrat që mbrohen: e kaltër, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28    Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(111)  21344 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/954 

(591)  Ngjyrat që mbrohen: e kuqe, e verdhë, 

e zezë, e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28    Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  21346 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/955 

(591)  Ngjyrat që mbrohen: e verdhë, e zezë, 

e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 
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vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28    Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21348 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/957 

(591)  Ngjyrat që mbrohen: e verdhë, e kuqe, 

e zezë, e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28    Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  21351 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/958 

(591)   ngjyrë kafe, e verdhë, e kuqe, e zezë, 

e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41    Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21352 

(151)  31/10/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/959 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  GJERGJ KASTRIOTI 

SKËNDERBEU 

BALLË KAZANI 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

43    Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  20956 

(151)  18/09/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/961 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  I FAMSHËM SA SKËNDERBEU 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash 
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dhe lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave   

43   Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  20955 

(151)  18/09/2017 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/962 

(732)  ADOL sh.p.k Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  AS FAMOUS AS SKËNDERBEU 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash 

dhe lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

43   Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21059 

(151)  29/09/2017 

(181)  29/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/968 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"  Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  TELASAGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21060 

(151)  29/09/2017 

(181)  29/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/969 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(540)  ITARLA 
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(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  20923 

(151)  15/09/2017 

(181)  29/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/970 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VOYZATA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për prevenimin dhe trajtimin e sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore   

 

 

 

(111)  20924 

(151)  15/09/2017 

(181)  29/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/971 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ECTALORE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  20795 

(151)  17/08/2017 

(181)  29/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/972 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  RESPECTIV 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate diagnostike dhe reagensa për qellime mjekësore.   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të preparateve antipsikotike farmaceutike në 

gjakun e pacientit.   

 

 

 

(111)  20915 

(151)  14/09/2017 

(181)  01/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/976 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  MAHA Maschinenbau Haldenwang 

GmbH & Co. KG Hoyen 20 87490 

Haldenwang, DE 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Platformë për ngritjen e automobila (vetura), ngritëset për automobila dhe 

automjete në vendndalim, duke përfshirë pjesët rezervë dhe aksesorët (derisa janë të 

përfshirë ne klasën 7), në veçanti platformat për ngritjen e automobilave;makinat për 

shtypjen, ne veçanti shtypësat ne punëtori, kompaktorët e mbeturinave për asgjësimin e 

naftës, kanaqeve të ngjyrave dhe aerosoleve, filtrave të vajit dhe ajrit;krikat dhe pjesët e 

tyre dhe aksesoret (derisa janë të përfshirë ne klasën 7   

9   Pajisjet testuese për automjetet motorike;testuesit e frenave;testuesit e cilindrave të 

frenave për motoçikleta dhe/ ose automjete motorike;testuesit e frenave automjete 

motorike;korsit testuese për automjete motorike;softuer;pajisje harduer dhe te ekranit 

(shfaqjes), lexuesit statik (te palevizhëm);stola testues për automjete motorike;njësitë 

kontrolluese për ngritësat e automobilave;pajisje për testimin e lagështisë se boshtit;testuesi 

i harkut te timonit për automjete motorike;testuesi i tolerancës së boshtit dhe boshtit 

rrotullues për automjetet motorike, testuesi i performaces se cilindrit për automjetet 

motorike;matësit e shpejtësisë automjetet motorike;testuesi i funksionit të burimit dhe 
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shtrat testues për automjetet motorike testuesit e funksionit PTO dhe dinamometrave PTO 

për automjetet motorike stolat testues për emetimin e gazrave nxjerrës për automjetet 

motorike;testues për emetimin e gazrave nxjerrës;mbajtësi i poqit të llambës kryesore për 

automjetet motorike;testuesi i poqit të llambës kryesore automobil për automjetet 

motorike;makinat testuese për gomat e  automjeteve motorike testuesi i matësit të 

shpejtësisë për automjetet motorike;testuesi i tahografit për automjetet motorike;testuesi i 

kufizuesit të shpejtësisë për kontrollimin e kufizimeve të shpejtësisë dhe 

takografëve;testuesi për kufizimin e shpejtësisë;pajisjet për matjen e vonesës;pajisje për 

matjen e forcës mbyllëse;matësit e nivelit të zërit;dhe pjesët dhe aksesorët për të gjitha 

mallrat e lartpërmendura derisa janë të përfshira në klasën 09   

42   Programimi me kompjuter; shërbimet e konsulencës teknike që kanë të bëjnë me 

qendrat e shërbimit për automobila dhe automjete    

 

 

 

(111)  21053 

(151)  28/09/2017 

(181)  01/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/977 

(591)  E zezë, e kuqe dhe e bardhë 

(732)  "THERMO SWISS"  SH.P.K. Tirane 

Preze, Fshati Ahmetaq, Rruga Nacionale 

Vore- Fushe Kruje, kthesa e rinasit, Godine 1 

kateshe , kati i pare , AL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi të të gjitha llojeve duke përfshire llaçra të gatshëm, të thatë, të 

papërgatitur për ndërtim dhe rrugë, me bazë cimentoje, allçie, bitumi, kolle, ngjitësa 

pllakash, asfalt, katran, bitum, përbërje bitumi asfaltik, solucione dhe emulsione të bitumit 

asfaltik ( jo të llojit të bojrave);materiale ndërtimi;asfalte shtrimi;veshje bituminoze për 

çati;produkte bituminoze për ndërtesa dhe ndërtim të rrugëve, karkasa dhe veshje për 

përdorim në ndërtim dhe inxhinieri civile, jo prej metali;oxhaqe;dërrasa dyshemeje dhe 

pllaka dyshemeje, jo prej metali;barraka;trarë;listela;rrjeta dhe arkitrare, jo prej 

metali;zhavorr;panele ndërtesash, jo prej metali;platforme parafabrikate dhe krahë, jo prej 

metali;materiale për berjen dhe veshjen e rrugëve;shtresa hidroizolimi dhe ulluqe çatie, jo 

prej metali;grila dhe qepene jo prej metali, silikon dhe silikate;skorie;lidhëse katrani për 

ndërtesa. veshje e brendshme muresh jo metalike, për ndërtesa dhe inxhinieri 

civile;gjeotekstile jometalike, tjegulla dhe 

tulla për dyshemete dhe mur i veshur me terakota;baltë e pjekur;majolike artificiale, 

kryesisht gurë porozë artificialë, beton të ajruar, beton me peshë të lehtë , beton i 

shkumëzuar, tulla betoni me vrima   

35   Shërbime publiciteti, shërbime biznesi. shërbime të shitjes së bashku me pakicë dhe 

shumicë të materialeve të ndërtimit, hidrosanitare dhe të të gjitha materialeve të tjera që 

janë pjesë e ndërtimeve civile, publike dhe të infrastrukturës në favor të të tretëve   
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(111)  20794 

(151)  16/08/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/979 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ÜLKER PEKİ 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer, kurabie.   

 

 

 

(111)  21024 

(151)  26/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/980 

(732)  Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MULINO BIANCO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza.   

 

 

 

(111)  20882 

(151)  13/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/981 

(732)  Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

(540)  GRANCEREALE 
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Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog;biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm;silla 

të lehta bërë nga drithërat;biskota;pasta dhe ëmbëlsira;biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate;çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë;produkte të bukëpjekësit;përgatitje për të bërë kekra;pica dhe përgatitje për 

pica;akullore;mjalt, shurup melasë;maja, sodë buke;kripë, mustardë;uthull, salca 

(kondimente);erëza   

 

 

 

(111)  20881 

(151)  13/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/982 

(732)  Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PAVESI 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog;biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm;silla 

të lehta bërë nga drithërat;biskota;pasta dhe ëmbëlsira;biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate;çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë;produkte të bukëpjekësit;përgatitje për të bërë kekra;pica dhe përgatitje për 

pica;akullore;mjalt, shurup melasë;maja, sodë buke;kripë, mustardë;uthull, salca 

(kondimente);erëza.   

 

 

 

(111)  20880 

(151)  13/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/983 

(732)  Barilla Sverige AB Halsingegatan 43, 

Stockholm, SE 

(540)  Wasa 

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

575 

 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog;biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm;silla 

të lehta bërë nga drithërat;biskota;pasta dhe ëmbëlsira;biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate;çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë;produkte të bukëpjekësit;përgatitje për të bërë kekra;pica dhe përgatitje për 

pica;akullore;mjalt, shurup melasë;maja, sodë buke;kripë, mustardë;uthull, salca 

(kondimente);erëza.   

 

 

 

(111)  20879 

(151)  13/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/984 

(732)  Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog;biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm;silla 

të lehta bërë nga drithërat;biskota;pasta dhe ëmbëlsira;biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate;çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë;produkte të bukëpjekësit;përgatitje për të bërë kekra;pica dhe përgatitje për 

pica;akullore;mjalt, shurup melasë;maja, sodë buke;kripë, mustardë;uthull, salca 

(kondimente);erëza   
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(111)  20878 

(151)  13/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/985 

(732)  Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog;biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm;silla 

të lehta bërë nga drithërat;biskota;pasta dhe ëmbëlsira;biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate;çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë;produkte të bukëpjekësit;përgatitje për të bërë kekra;pica dhe përgatitje për 

pica;akullore;mjalt, shurup melasë;maja, sodë buke;kripë, mustardë;uthull, salca 

(kondimente);erëza   

 

 

 

(111)  20755 

(151)  15/08/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/986 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG. Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra;ujë mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera joalkoolike;pije frutash dhe 

lëng frutash;shurupe dhe preparate  të tjera për bërjen e pijeve   
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(111)  20877 

(151)  12/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/987 

(732)  Barilla Sverige AB Halsingegatan 43, 

Stockholm, SE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza   

 

 

 

(111)  21036 

(151)  28/09/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/988 

(732)  Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza   
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(111)  20793 

(151)  16/08/2017 

(181)  02/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/989 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"  Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  HALK NESCO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer, kurabie.   

 

 

 

(111)  21423 

(151)  01/11/2017 

(181)  03/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/997 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG. Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  STEPHANS BRÄU 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujë mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupe dhe preparate  të tjera për bërjen e pijeve   

 

 

 

(111)  21426 

(151)  01/11/2017 

(181)  03/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/998 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NESQUIK 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore me përmbajtje të 
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qumështit; zëvendësues të qumështit; pije me bazë qumështi; qumësht avullues ; qumështi i 

kondensuar;qumësht- bazë dhe desertët me bazë kremi; jogurt; qumësht soje (zëvendësues i 

qumështit); preparatet me bazë soje; preparatet e  proteinave për ushqim njerëzor; kremat 

pa bylmet ; produkte  të fortifikuara dietike dhe / ose produktet e qumështit me bazë 

ushqyese dhe / ose bylmet nutritionalli i forcuar me bazë ushqimore  dhe pije të përfshira në 

këtë klasë   

30   Kafe - preparatet me bazë kafe dhe pije; kafe e ftohtë; preparate dhe pije  me bazë të 

zëvendësuesve të kafes; preparatet me bazë  çaji dhe pije; malt- me bazë pije; kakao dhe 

preparatet me bazë prej kakaos dhe pije; çokollatë, produktet e çokollatës, preparatet me 

bazë të çokollatës dhe pije; ëmbëlsira me sheqer, sheqerna; produkte furre, pastë, biskota, 

ëmbëlsira, vafer, karamele me gjalpë, puding; akullore, akujt e ujit, sherbet, ëmbëlsira të 

ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të 

bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose sherbet dhe / ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose 

biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të ngrirë; drithëra mëngjesi, muesli, 

thekon misri, ëmbëlsira drithërash në formë shufre, drithëra të gatshme për  ngrënie; 

preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, tërshërës 

ose drithërave, gjithashtu edhe forma e enve; dietetike dhe /ose nutritionalli drithëra të 

fortifikuara –produkte me baze ushqimore dhe pije të përfshira në këtë klasë   

32   Fruta-aromatizues dhe pije me bazë frutash, fruta dhe lëngje perimesh,  nektar, 

limonadat, soda dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije laktike e fermentuar; pije me bazë soje; 

malt- me bazë pije; pije istonike; dietike dhe/ose pijet e fortifikuara nutritionalli të përfshira 

në këtë klasë   

 

 

 

(111)  21427 

(151)  01/11/2017 

(181)  03/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/999 

(300)  N0.302016000024425  09/03/2016  IT 

(732)  GEWISS - S.P.A. Via A. Volta, 1 

CENATE SOTTO (BERGAMO), IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  DAHLIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kontrollet elektrike; ndërprerësit e qarkut; ndërprerësit e dritave; pllaka elektrike 

ndërprerëse; mbulesa dekorative të pllakave ndërprerëse, me formë; priza për pllaka 

elektrike, me formë; priza të veçanta elektrike për pllaka, me formë; invertorë (të energjisë 

elektrike); ndarës (të kontrolleve elektrike); ndarës të frekuencave; pajisje rrufepritëse; 

tastera elektrike me butona; spina, priza dhe kontakte të tjera (lidhje elektrike); spina 

elektrike; priza dhe spina elektrike; priza elektrike; spina elektrike për telefonat; spina 

elektrike për televizionet; spina elektrike për kompjuter; mbështetëse elektrike, përkatësisht 

korniza mbështetëse për pllaka dhe për kontrollet dhe pajisjet e vendosura në spinat 

elektrike; sistemet e shpërndarjes elektrike; aparate për shpërndarjen, filtrim, 

transformimin, konservimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 
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elektrike   

 

 

 

(111)  21429 

(151)  01/11/2017 

(181)  03/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1000 

(300)  No.302016000024442  09/03/2016  IT 

(732)  GEWISS - S.P.A. Via A. Volta, 1, 

CENATE SOTTO (BERGAMO), IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kontrollet elektrike; ndërprerësit e qarkut; ndërprerësit e dritave; pllaka elektrike 

ndërprerëse; mbulesa dekorative të pllakave ndërprerëse, me formë; priza për pllaka 

elektrike, me formë; priza të veçanta elektrike për pllaka, me formë; invertorë (të energjisë 

elektrike); ndarës (të kontrolleve elektrike); ndarës të frekuencave; pajisje rrufepritëse; 

tastera elektrike me butona; spina, priza dhe kontakte të tjera (lidhje elektrike); spina 

elektrike; priza dhe spina elektrike; priza elektrike; spina elektrike për telefonat; spina 

elektrike për televizionet; spina elektrike për kompjuter; mbështetëse elektrike, përkatësisht 

korniza mbështetëse për pllaka dhe për kontrollet dhe pajisjet e vendosura në spinat 

elektrike; sistemet e shpërndarjes elektrike; aparate për shpërndarjen, filtrim, 

transformimin, konservimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 

elektrike   

 

 

 

(111)  21431 

(151)  01/11/2017 

(181)  03/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1001 

(591)  ngjyrë Kafe, ngjyrë kafe e ndritshme, 

bardhë, e kuqe, zezë, krem 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokolladë; tharm buke; kreker – njelmësira; uafëll; torte; ëmbëlsirë 
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frutash (e thartë); dezerte, gjegjësisht ëmbëlsira nga bukëpjekësi, dezert me bazë mielli, dhe 

çokollade, dezerte ne formë të musit (çokolladë e pastërt), ëmbëlsira të ngrira; akullore; 

akuj për ngrënje    

 

 

 

(111)  21432 

(151)  01/11/2017 

(181)  03/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1002 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  FIBRE FIRM   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Çorapa të kompresuara; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme; çorapa 

mbështetëse medicinale; çorapa të kompresuara për femra; çorapa najloni të kompresuara 

për femra; çorapa ortopedike dhe terapeutike; çorapa për medicinë, kirurgjo dhe/ose 

qëllime profilaktike; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për femra   

25   Rroba; mbathje; çorapa dhe trikotazhe të thurura; çorapa najloni për femra; çorape për 

femra; çorape të shkurtra   

 

 

 

(111)  21353 

(151)  31/10/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1021 

(732)  GORDANA KINGJI ON RECORDS 

TEAM  Bulevardi Bill Clinton 13/2 nr 4, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ SALI ÇEKU 

NR 19  PRIZREN 

 
 

(540)  BABY- G 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21354 

(151)  31/10/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1022 

(732)  KRISTIAN LEKAJ ON RECORDS 

TEAM Marin Barleti nr 34 - Prizren, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ SALI ÇEKU 

(540)  DJ CHRISS 
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NR 19  PRIZREN 

 
 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21356 

(151)  31/10/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1023 

(732)  ENDRIT ELSHANI ON RECORDS 

TEAM  XHAVIT BAJRAKTARI NR 32, 

KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ SALI ÇEKU 

NR 19  PRIZREN 

 
 

(540)  ENDRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21357 

(151)  31/10/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1024 

(591)   e gjelbërt, e kuqe, e verdhë, e bardhë  

(300)  DE 30216003774  10/02/2016  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG    Dr.-Steichele-

Strasse 4 86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29    Qumësht, produkte qumështi, kryesisht qumësht për pije, qumësht i thartuar, 

dhallë, jogurt, jodurt nga frutat, pije nga jogurti, jogurt çokolate ose jogurt nga kakao; pije 

joaloolike e përzier nga qumështi, kefir, ajkë; djath i bardhë i butë, djath i butë i bardhë me 

fruta dhe bimë; ëmbëlsira të cilat përbëhen kryesisht nga qumështi; gjalpë; djath; produkte 

nga djathi; qumësht dhe kumshtë pluhur si ushqim me ose pa aditiv; lyerësa (të cilët 

përmbajnë yndyrë); frape qumështi; kumësht   
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(111)  21361 

(151)  31/10/2017 

(181)  10/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1028 

(300)  Z-201670437  11/04/2016  SI 

(732)  Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana  

Trg republike 2, 1250 Ljubljana, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  NLB Banka 

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Aparate dhe instrumente shkencore për përçim, kyqje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matëse, kontrolluese (për mbikëqyrje) dhe  mësimdhënie; aparate për 

incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose imazheve; filma të animuar; animime 

kompjuteri për media elektronike; aparate telefonash; stacione bazë për media elektronike; 

disqe regjistruese; aparate audio vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe 

optike; kondensator optik; kartela magnetike identiteti (të koduara);  media magnetike të 

dhënash; enkoder magnetik; kartela me qarqe integrale (smart card); disqe magnetike; 

shirita magnetik; programe operative për kompjuter (regjistrura); harduer dhe softuer 

kompjuteri  për përdorim me komunikime telefonike; memorie kompjuteri; pajisje për 

procedim të dhënash dhe kompjuterë; programe operative kompjuteri dhe/ose sisteme; 

programe të incizuara kompjuterike për qasje në data bazë; laptopë; programe të incizuara 

kompjuterike, posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media 

magnetike ose media optike të dhënash; flopy disqe; CD-ROM-e; paisje periferike për 

kompjuterë; softuer kompjuterik (i incizuar); programe kompjuteri (softuer i 

shkarkueshëm); rrjete digjitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procedim të 

dhënash); lexues të bar kodeve; drajver për flopy diqe (për kompjuter); arkë regjistruese; 

makinë për numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike për shitje dhe 

mekanizma që operojnë me monedha; makina për shpërndarje, automatike; zile alarmi, 

elektrike; makina për goditje (shpim) të kartelave për zyra; mjete rrëshqitëse-rrotulluese; 

makina kalkulimi; makina për numrim; numërues; makina për kontrollim të frankimit; 

detektor parash të falsifikuara; makina faturash; aparate për procesuim të dhënash; telegraf 

(aparate).         

16   Materiale të printuara dhe publikime, përfshirë kartelat kreditore, kartelat për pagesë, 

qeqeve të udhëtimit dhe debit kartelave; prospekteve, pamfleteve, gazetave, periodikëve, 

tabela shenjash nga letra, ndihmesa për reklamim dhe ppropagandë në lëmin e financave 

(gjëra të printuara); libra kontrollues; mbajtës librash; materiale për mësimdhënie (pos 

aparateve); kartela indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyrash të 

ndryshëm nga mobiliet; manualë (doracakë); pajisje zyrash; dosje (zyrash); klishe; gjemba 

(zyrash); buletine informative; dosje për letër; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); 

fletëpalosje; indekse; magazine; periodikë; vizatime; libra komik (humori); lapsa; furnizime 

shkollore (zyrash); publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për 

mësimdhënie (pos aparateve).      

35   Shitje e aparateve dhe instrumenteve për përcjellje, kyqje, transformim, akumulim, 

regullim ose kontroll të elektricitetit, aparateve dhe instrumenteve fotografike, 

kinematografike, optike, peshim, matje, kontrollim (supervizion) dhe mësimdhënije, 
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aparateve për incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose imazheve, filmave të 

animuar, animacioneve kompjuterike për media elektronike, aparate telefonash, stacione 

bazë të mediave elektronike, disqeve regjistrues, aparateve audio-vizuale për mësimdhënie, 

mediave për të dhëna optike, disqeve optike, kondensatorëve optik, kartelave identifikuese, 

magnetike (dekoduese), mediave për të dhëna magnetike, dekoduesve magnetik, kartelave 

të qarqeve integruese (smart kartela), disqeve magnetike, shiritave magnetik, programeve 

operuese kompjuterike (të incizuar), harduerit dhe softuerit kompjuterik për përdorim me 

komunikim me telefonë, memorieve kompjuterike, paisje për procesuim të dhënash dhe 

kompjuterëve, programeve operuese dhe/ose sistemeve  të incizuara kompjuterike, 

programeve të inicizuara kompjuterike për qasje në bazën e të dhënave, lap topëve, 

programeve të incizuara kompjuterike dhe bazës së të dhënave, posaqërisht programeve 

kompjuterike dhe bazave të të dhënave të incizuara në media optike ose magnetike, flopi 

disqeve, CD-ROM-ve, paisjeve periferike të kompjuterit, softuerit kompjuterik (të 

incizuar), programeve kompjuterike (softuerit të shkarkueshëm), rrjetit digjital 

(telekomunikimeve), lexues (paisje për procesuim të dhënash), lexues bar kodesh, 

drajverëve të flopi disqeve (për kompjetorë), arkave regjistruese, makinave për numërim 

dhe klasifikim të parave, makinave automatike për shitje dhe mekanizmave që operojnë me 

monedha, makinave për shpërndarje, automatike, zileve alarmi, elektrike, makinave për 

goditje (shpim) të kartelave për zyra, mjeteve rrëshqitëse-rrotulluese, makinave për 

kalkulim, makinave për llogaritje, numëruesve, makinave për kontrollim të frankimit, 

detektorve të parave të falsifikuara,  makinave për fatura, aparateve për procesuim të 

dhënash, telegrafeve (aparate), materialeve të printuara dhe publikimevetë printuara, 

përfshirë kartelat kreditore, kartelave për pagesë, qeqeve të udhëtimit dhe debit kartelave, 

prospekteve, pamfleteve, gazetave, periodikëve, tabelave për shenja nga letra, ndihmesave 

për reklamim dhe propagandë në lëmin e financave (gjëra të printuara), libra qeqesh, 

mbajtës qeqesh, materialeve për mësimdhënie (pos aparateve), kartelave indeksi (zyre), 

libër llogarish (libra), indekseve, rekuizita zyrash të ndryshëm nga mobiliet, manualëve 

(doracakëve), pajisje zyrash, dosje (zyrash), klisheve, gjembave (zyrash), buletineve 

informative, dosjeve nga letra, letrës, posterëve, kartelave për njoftim (zyrash), 

fletëpalosjeve, indekseve, magazineve, periodikëve, vizatimeve, librave komik, lapsave, 

furnizimeve shkollore (zyrash), publikimeve të printuara, materialeve të printuara, 

materialeve për mësimdhënie (pos aparateve); agjencive të eksport-importit; agjencive 

komerciale informative; makinave të zyrave dhe paisjeve që jepen me qera (pos 

kompjuterëve); informatave statistikore; shërbimeve për kontabilitet dhe libërmbajte; 

përpilim i pasqyrave logaritare; auditim; administrim biznesi dhe funksioneve të zyrës;        

përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, posaçërisht shërbime 

ndërmjetësimi dhe konsulta që kanë të bëjnë me blerjen dhe shitjen  e kompanive dhe 

organizatave tjera në tregjet vendore dhe të jashtme; shërbime këshilluese për menaxhimin 

e biznesit; konsulta për menaxhim të personelit; konsulta për menaxhim të biznesit; 

përgatitje e kolonave publicistike; reklamim direkt nëpërmjet postës; asistencë në 

menaxhim industrial ose komercial; përditësim imaterialeve reklamuese; efikasitet i 

ekspertëve; auksioneve; hulumtim tregu; vlerësim biznesi; hulumtim dhe kërkim biznesi; 

reklamim; rklamim dhe mardhënje me publikun; agjenci reklamimi;  mardhënje me 

publikum; reklamimit televiziv; parashikim ekonomik; analizë e kostos/çmimeve; 

informacioneve të biznesit; sondazhe opinioni; menaxhim i kompjuterizuar i dosjeve; input  

dhe autput të dhënave në formë të standardizuar për ç’vendosje me aplikacione të veta; 
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menaxhim dhe operim të sistemeve për procesuin të dhënash; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim i kompjuterizuar i databazës (shërbime sekretarie).      

36    Shërbime bankare dhe financiare, do me thënë planifikim financiar dhe konsulta, 

përfshirë objektivat investuese dhe të ardhurat; mbledhje dhe analizë e informatave; hartim 

i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim i 

implementimit të planit financiar; koordimin i planifikimeve financiare; planifikim 

financiar për familje; kryerje e operacioneve bankare aktuale nëpërmjet llogarisë së artë; 

koordinim i konsultave dhe të gjitha  marrëveshjeve financiare; menaxhim i aseteve, 

posaqërisht sigurim të shërbimeve të menaxhimit të aseteve individuale (praktim i 

sherbimeve ekonomike) në sigurim dhe fonde investuese; sigurim i sherbimeve investuese 

në kompanitë investuese, fondeve reciproke, kompani të pensioneve dhe fonde të 

pensioneve në tregjet vendore dhe në tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në 

lëmin e planifikimit vendor dhe ndërkombëtar; këshillime investuese; konsultime për 

patundshmëri, domethënë konsulta në planifikimin e investimeve; konsulta dhe asistencë 

lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe ekzekutimin e projekteve; regjistrim të 

titullit, jo e listuar në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi lidhur me sigurimin e 

informatave për ngjarjet në tregjet e kapitalit Evropian; konsulta lidhur me blerjen dhe 

shitjen e letrave me vlerë; konsulta në investime dhe njoftime dhe mbështetje analitike në 

tregëtinë e tregjeve globale të kapitalit; konsulta pensioni; konsulta lidhur me shemat 

vullnetare të pensioneve; kryerje e shërbimeve standarde bankare, posaçërisht grumbullim i 

të depozitave dhe të gjitha llojeve të kontributeve në para nga individë dhe subjekte legale, 

dhe sigurim i tyre; kreditim/grante kredi nga këto fonde për logari të vet, përfshi kreditë e 

konsumatoreve, kredive hipotekare, dhe financimin e transaksione komerciale; financim; 

sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, analiza dhe sigurim të informatave 

lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; agjenci në përmbylljen e kredive dhe 

transaksioneve kreditore; do me thënë garancë lidhjes së biznesit, posaqërsiht marje dhe 

lëshim të sigurisë dhe grancave të tjera; lëshim dhe administrim i instruksioneve të 

pagesave (pagesa, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, 

kambialeve); blerje të qeqeve dhe  kambialeve; verifikim të qeqeve; tregti me derivate 

finasiare; tregti me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi; çështje finansiare; 

kursime bankare; ndërmjetësime finansiare; zyra akomodimi (apartamente); ndërmjetësim 

doganor; sigurim nënshkrimi dhe sigurim ndërmjetësimi, posaqërisht ndërmjetësim 

sigurimesh, posaqërisht shitje e polisave të sigurimeve; konsulta sigurimi dhe informata, 

përfshi sigurimin e asistencës për sigurim në kompletimin e kërkesave për, sigurim jetësor; 

sigurime ndërkombëtare, përfshirë asistencat ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; 

sigurim të depozitave, pronës dhe personal; evaulim financiar (sigurime, veprime bankare, 

patundshmërisë); shërbime lidhur me sigurimet e huaja dhe vendore  (ruajtje, blerje, shitje, 

menaxhim aksioneve dhe letrave me vlerë); faktorizim; lizinë; kliring shtëpie (financiar); 

analizë (financiare); vlersime financiare; vlersim fiskal; vlerësim i patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; ndërmjetësim burse dhe ruajtje; 

aksione dhe letrave me vlerë; koutime burse; peng ndërmjetësimi; mirëbesimi; depozitave 

me vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; shërbime të sigurimit të depozitimeve, 

sigurim i kasafortave/kutive të forta dhe huazim i kasafortave; sigurim i operacioneve 

pagesore; mbledhje e fondeve bamirëse; mbledhje qeraje; dhënie me qira të lokaleve 

afariste; shërbime elektronike bankare për individë dhe subjekte  juridik, posaçërisht 

pranim i të gjitha llojeve të depozitave monetare nga individë dhe persona juridik; dhe 
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transaksione pagesore;  operacione të jashtme pagesore; dhënie kredish dhe finansim 

blerjesh; blerje e qeqeve dhe kambialeve; lëshim i kartelave të sigurimit dhe kreditore; 

blerje, shitje dhe menaxhim dhe sigurim të lokaleve të huaja dhe vendore; marje dhe 

dhënien e sigurisë dhe garancisë dhe pranimin e detyrimeve të tjera të cilat mund të 

përmbushen në para për klientët tonë; blerje dhe mbledhje borxhi; transfere fondesh; 

transfero i brendshëm parash; monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; 

deklarata  transaksioni dhe transaksioni; transfer elektronik i fondeve; transferta elektronike 

financiare, posaçërisht urdhëra për pagesa këmbimore të jashtme, monitorim i urdhrave për 

pagesa, monitorim i urdhërave të pagesave të ekzekutuara, transfertave të fondeve të huaja 

kambiale nga logaritë kambiale të huaja;  shpërndarje e urdhërave për pagesa, statistika të 

transfereve për të dhënat hyrëse; monitorim i baraz peshës të llogarive momentale të huaja; 

monitorim i baraz peshës të libër-mbajtësve; deklarim dhe monitorim i aktivitetit të 

llogarive në llogaritë e transaksione kambiale; formim i ekspertit obligativ i cili rezulton 

nga transaksionet pagesore të jashtme, formim i listës të kursit kambial dhe listës kambiale 

të kompanive; futje dhe fshirje e të dhënave kambiale me aplikacione të veta; shërbime të 

sigurimit të informacioneve bankare, transaksioneve të kartelave kreditore, transaksioneve 

të llogarive të kursimeve dhe formave tjera të transaksionit nëpërmjet e-mailit,  të gjitha 

shërbimet e lartpërmendura të siguruara on-line nëpërmjet bazës së të kompjuterit dhe via 

internet, si dhe nëpërmjet shërbimit të bankarit personal.     

37    Makina zyrash dhe instalime paisjesh, mirëmbajtje dhe riparim; riparim dhe 

mirëmbajtje të dhomave të forta (kasafortave); instalime makinerish, mirëmbajte dhe 

riparim; instalime, mirëmbajtje dhe riparim i harduerit kopjuterik.   

38    Shërbime të telekomunikacionit, posaçërisht shërbime telekomunikacionit lidhur me 

sisteme sinjalizuese dhe/ose mallra elektrike dhe elektronike, posaçërisht shërbime 

telekomunikacioni për komunikim via telefon celular, përfshirë shërbimet e 

telekomunikimit via terminaleve kompjuterike, telefonave, telefonave celular, postës 

elektronike, faksit, telegrafit, teleksit, shërbimeve të numërimit dhe transmetimeve dhe 

kabllovike; transmetime të mesazheve ndihmëse të kompjuterit dhe imazheve; transmetim 

elektronik dhe telefonik të dhënave dhe dokumenteve nëpërmjet sistemit kompjuterik; 

shërbime të cilat mund të ofrohen në bazë të rrjetit bazë rrjetit digjital të telefonisë, 

domethënë transmetim të fjalëve të folura, imazheve, teksteve dhe të dhënave; komunikime 

via telefonave celular ose linjave fikse; informata lidhur me shërbimet telekomunikuese; 

dhënie me qira të pajisjeve për telekomunikim; transmetim satelitor; shërbime të rrjetit 

digjital të telekomunikimit; sigurim i informatave në shërbimet bankare, transaksioneve të 

kartelave kreditore, transaksionet e llogarive të kursyera dhe formave të tjera të 

transaksioneve nëpërmjet telefonit, telefonit celular dhe faksit   

39   Sigurim i transporteve të paravetë gatshme, sigurim, të mallrave dhe gjërave të tjera të 

vlefshme; shpedicion; magazinim i mallrave; shpërndarje e mallrave; magazinim; 

qiradhënje e magazinave; qiradhënje e veturave   

40   Printim, përfshirë ofset printimin dhe printimin litografik   

41   Publikim i teksteve (të ndryshëm nga tekstet publicitare); arsimim dhe mësim në lëmin 

e bankave; arsimim dhe mësim në lëmin e telekomunikimeve; organizim dhe ekzekutim të 

kolukfiumeve, konferencave, kongreseve, seminareve dhe simpoziumeve; informata 

edukimi; organizim i ekspozitave për qëllime edukative ose kulturore; rregullim dhe 

udhëheqje e takimeve të punës (workshops); orientim profesional; shërbime të procesuimit 

të zërit dhe imazheve; shërbime mikrofilmi   
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42    Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime për programimin e kompjuterëve; animacione 

kompjuterike, dizajn grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të 

tjerët; konvertim i të dhënave të kompjuterit dhe të dhëna (të ndryshme nga konvertimi 

fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna fizike në të dhëna elektronike; 

projekt studime; dizajnim i sistemeve kompjuterike; zhvillim, konsultim dhe planifikim 

dhe/ose softueri dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e të 

dhënave; shërbime të rrjetit kompjuterik, me hulumtuim dhe materiale referente në finansa, 

banka dhe lajme; qiradhënie të softuerëve kompjuterik; rigjenerim të dhënave 

kompjuterike; mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; analiza të sistemeve kompjuterike; 

konsulta kompjuterike; hulumtim shkencor dhe industrial; hulumtim teknik, për të tjerët 

lidhur me kompjuterët, paisjeve kompjuterike, paisjeve periferike të komjuterit dhe pjesëve 

të telekomunikimit; menaxhim teknik i bazës së të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe 

hulumtim i softuerit; shërbime të projekteve studimore dhe kontrollit, të gjitha në lidhje me 

telekomunikimet, rrjetet e komunikimit, dhe sistemet dhe telefoninë celulare; dizajn dhe 

zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave kompjuterike; konsulta teknike që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera; dizajn industrial dhe grafik.    

45    Shërbime juridike, posaçërisht konsulta juridike lidhur me  ligjet bankare dhe 

financare, në lëmin e ligjit për kompanitë, ligjit për regjistrimin e tokës, konsulta dhe 

asistencë lidhur me hulumtimin për përfaqësues juridik lokal dhe të huaj dhe këshilltar, 

menaxhim i të gjitha transaksioneve ligjore lidhur me tarifat a avokatëve bazuar në 

marëveshje të veqantë dhe autorizime të veqanta; hulumtime ligjore   

 

 

 

(111)  21364 

(151)  31/10/2017 

(181)  10/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1029 

(732)  SOPHARMA AD 16, Iliensko shose 

str. 1220 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ISOCOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike dhe veterinare; preprate higjienike për qëllime mjekësore; 

substanca dhe ushqime dietike për qëllime mjeksore dhe veterinare   

 

 

 

(111)  21366 

(151)  31/10/2017 

(181)  10/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1030 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

588 

 

 
 

 

(511) 10   Çorapa të kompresuara ; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme ; çorapa 

mbështetëse medicinale ; çorapa të kompresuara për femra ; çorapa najloni të kompresuara 

për femra ; çorapa ortopedike dhe terapeutike ; çorapa për medicinë, kirurgjike dhe/ose 

qëllime profilaktike ; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për femra    

25    Rroba ; mbathje ;  çorapa dhe trikotazhe të thurura ; çorapa najloni për femra ; 

çorape për femra ; çorape të shkurtra   

 

 

 

(111)  21375 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1031 

(732)  Dr. Reddy’s Laboratories Limited 

 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 

Hyderabad – 500034, Telangana, , IN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FLERADAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe medicinale.   

 

 

 

(111)  21376 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1032 

(732)  Preparatet farmaceutike dhe 

medicinale Preparatet farmaceutike dhe 

medicinale, IN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  OMEZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe medicinale   
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(111)  21377 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1033 

(732)  Dr. Reddy’s Laboratories Limited 

 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 

Hyderabad – 500034, Telangana, IN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KETOROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe medicinale   

 

 

 

(111)  21379 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1035 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac  Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PANCILLIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  21381 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1036 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac  Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TRODON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

590 

 

 

(111)  21382 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1037 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac  Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CORNELIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21384 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1038 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe përgatitje dhe substanca mjeksore; vaksina; përgatitje 

farmaceutike dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve, të gjeneruara nga ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimulant të 

sistemit nervor qendror; përgatitje dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe 

trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e demencës, sëmundjes dhe 

çrregullimit të Alzheimer, apopleksisë, depresionit, dëmtimit të njohjes, çrregullimeve dhe 

sëmundjeve të njohjes, çrregullimeve të gjendjes shpirtërore, psikozës, ankthit, epilepsisë, 

sklerozës, porfirit, sëmundjes dhe çrregullimit të Huntington, inzomnis, sëmundjes dhe 

çrregullimit të Parkinson, skizofrenisë, çrregullimit dhe sëmundjes bipolare, ADHD, 

kancerit, dhimbjes, alkolizmit dhe varësisë; përgatitje, substanca, reagentë dhe agjentë për 

qëllime diagnostikimi dhe mjeksore   
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(111)  21385 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1039 

(591)  Verdhë, portokalli, kaltërt, kaltërt e 

ndritshme, hiri, zezë, gjelbërt e errët, gjelbërt 

e ndritshme dhe e bardhë 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10 Çorapa të kompresuara ; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme ; çorapa 

mbështetëse medicinale ; çorapa të kompresuara për femra ; çorapa najloni të kompresuara 

për femra ; çorapa ortopedike dhe terapeutike ; çorapa për medicinë, kirurgji dhe/ose 

qëllime profilaktike ; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për femra    

25 Rroba ; mbathje ; çorapa dhe trikotazhe të thurura ; çorapa najloni për femra ; çorape për 

femra ; çorape të shkurtra   

 

 

 

(111)  21387 

(151)  31/10/2017 

(181)  12/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1040 

(300)  015202781  11/03/2016  OH 

(732)  Leonardo S.p.A. Piazza Monte 

Grappa, 4 I-00195 Roma, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Menaxhimi i biznesit në fushën e avionëve, helikopterëve dhe automjeteve të 

blinduara luftarake; menaxhimin e biznesit në fushën e sistemeve, sensorëve dhe 

mbrojtësve  elektronik, siguri, menaxhimin e trafikut dhe teknologjisë së hapësirës dhe 

shërbimet; menaxhimin e biznesit në fushën e Teknologjisë Informative dhe 

Telekomunikacionit (TIK). - Administrim biznesi në fushën e avionëve, helikopterëve dhe 
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automjeteve të blinduara; administrim biznesi në fushën e sistemeve, sensorëve dhe 

mbrojtësve  elektronik, siguri, menaxhimi trafikut dhe teknologjisë  së hapësirës dhe 

shërbimeve; administrim biznesi në fushën e Teknologjisë Informative dhe 

Telekomunikacionit (TIK). - Menaxhimin e biznesit në lidhje me  konsultime strategjike, 

financa, marketing, prodhim, personelit dhe përfshirjen e kompanisë në e çështjet se shitjes 

së avionëve  , helikopterëve, automjeteve të blinduara luftarake, sistemet, sensorët dhe 

mbrojtësve  elektronik,  sigurisë dhe menaxhimit të trafikut, teknologjisë së hapësirës dhe 

shërbimeve, Teknologjisë Informative dhe Telekomunikacionit (TIK)   

37  Instalimi, mirëmbajtja dhe shërbimet e. riparimit (harduerëve) në lidhje me 

elektronikën; instalimi, mirëmbajtja dhe shërbimet e riparimit ajror, tokësor dhe sistemeve 

detare të mbrojtjes dhe sensorëve; instalimi, shërbimet  e  mirëmbajtjes dhe riparimit të 

sistemeve për menaxhim të trafikut; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aeroplanëve, 

helikopterëve dhe automjete të blinduara luftarake; ofrimi i informacioneve në lidhje me 

instalimin, riparimin ose mirëmbajtjen e aeroplanëve, helikopterëve, automjete të blinduara 

luftarake dhe elektronike; instalimi i motorëve aeronautikë; servisimi i motorëve 

aeronautikë; mirëmbajtja dhe riparimi i anijeve kozmike; instalimi, mirëmbajtja 

(harduerëve) dhe shërbimet e riparimit  në fushën e avionëve dhe helikopterëve, automjete 

luftarake të blinduara, sistemeve, sensorët dhe mbrojtësit elektronikë, sigurisë dhe 

menaxhimit të trafikut dhe teknologjisë së hapësirë dhe të shërbimeve; instalimi, 

mirëmbajtja (harduerëve) dhe shërbimet e riparimit në fushën e Teknologjisë Informative 

dhe Telekomunikacionit   

38 Shërbimet e telekomunikacionit; shërbimet e telekomunikacionit, gjegjësisht, 

transmetuesit e zërit, të dhënave / dokumenteve dhe video / imazhe, ushtarake, të sigurisë 

dhe në fushën  civile   

41 Shërbimet e trajnimit në lidhje me aeroplanët dhe helikopterët, automjete luftarake të 

blinduara, sistemeve, sensorët dhe elektroniket për mbrojtje dhe siguri, teknologjia e  

hapësirës dhe shërbimi, menaxhimi i trafikut dhe produktet e TI dhe shërbimeve   

 

 

 

(111)  21389 

(151)  31/10/2017 

(181)  15/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1041 

(300)  015477276  26/05/2016  EP 

(732)  LRC Products Limited  103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  SCHOLL NAIL PERFECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate jo-medicinale per kujdesin e shputave te këmbëve,duarve, thonjëve, 

trupit dhe lëkurës dhe për dekorim; krema, gjel, losione, vaj, balsam, pluhura, talk puder 

dhe  spreje për përdorin ne shputa te këmbëve, durve, thonjë, trup dhe lëkurë; preparate jo-

medicinale për kurimin, kujdesin,pastrimin, qetësimin, revitalizimin dhe çlodhjën e 

shputave të këmbëve,  durve, durve, thonjë, trup dhe lëkurë; preparate jo-medicinale për 

larje ne formë kripe, vaji dhe  shkume per dush; vaj për thonjë;  shkuma dushi ne formë 
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tabletash;  preparate toaleti jo –medicinale; dezodoranse;  krema dezodoranse, gjele, 

losione, pluhura, talk pude dhe spreje; shtresa për këpuca te impregnuara me dezodorante; 

dezodoranse për shputa te këmbëve; të gjitha mallërat e mësipërme në lidhje me produktet 

për përkujdesjen e shuputave, kujdesin e thonjëve dhe kujdesin e këmbëve   

8   Vegla dore dhe pajisje për përdorim për manikir dhe pedikir; vegla dore për eliminimin 

e lëkures se trashur; vegla dore për pastrim (piling) lëkure; koka  rotulluese me turpi për 

eliminimin e lëkurës së trashur; koka  rotulluese me turpi për pastrim( piling) lëkure; mjete 

për prerjën e thonjëve, turpi për këmbë; turpi për thonjë; gërshër; pinceta; instrumente,  

pjesë dhe pajisje për kujdesin e shputës dhe lëkurës; pajisje elektronike të cilat përdorën për 

eliminimin e lëkurës së trashur; pajisje elektronike të cilat përdorën për pastrim (pilling) të 

lëkurës; turpi elektronike për këmbë; turpi elektronike për thonjë; koka rrotulluese për 

turpitë elektronike për këmbë; mbushëse për kokat rrotulluese të turpive elektronike për 

këmbë; koka rrotulluese për turpitë elektronike për thonjë; mbushëse për kokat rrotulluese 

për turpitë elektronike për thonjë; pjesë dhe pajisje pët te gjithë mallin e lartë përmendur   

 

 

 

(111)  21397 

(151)  01/11/2017 

(181)  16/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1042 

(732)  amck SH.P.K Sheshi Nëna Terezë 

p.n., KS 
 

(540)  amck 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimet,sherbime financiare,sherbime monetare,sherbime te patundshmeris   

39   Transport,paketim dhe magazinim I mallrave,aranzhime udhtimi   

41   Edukime,argetime,aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21399 

(151)  01/11/2017 

(181)  16/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1044 

(732)  BEKIM  HOXHA NP  “DONI” 

FERIZAJIT  nr. 25, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ  rr. Salih Çeku 

nr19 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparatet për  furnizimin me ujë dhe paisjet tjera për qëllime sanitare duke 

përfshirë te gjitha pjesët percjellëse për kabina dhe nyje sanitare.  

Kabina standarde 

Kabina me dimensione të ndryshme 

Kabina të thjeshta dhe 
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Të gjitha llojet e kabinave ekzistuese 

   

 

 

 

(111)  21401 

(151)  01/11/2017 

(181)  16/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1045 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DD 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   “Shërbime edukimi, informimi dhe trajnimi në fushën mjekësisë, stilit të jetesës 

dhe kujdesit shëndetësor    

44   “Shërbime mjekësore dhe informata për përkrahjen e pacientëve në fushën e trajtimit të 

hipertensionit pulmonar”.    

 

 

 

(111)  21405 

(151)  01/11/2017 

(181)  16/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1046 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, 

TX 75024, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  B-) SMART 

 
 

     

 
 

 

(511) 29    “Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe 

perime të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; 

qumsht dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra.   

30    “Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca dhe, sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull për ngrënje; sheqer, mjaltë, melasë; 

tharmë, pluhur-gatimi; krypë; mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   
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(111)  21412 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1047 

(591)  e gjelbërt dhe ngjyra e hirit 

(732)  Fisnik Vejsa Gustav Majer nr.5, 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime 

zyrtare;Asistencë(menaxhim biznesi); Menaxhim (Shërbime këshillore pë bizne)   

38   Telekomunikacione; Transmetim kabllor televiziv,transmetim me satelit; transmetim 

(television); transmetim (tv kabllor), transmetim tv, transmetim (radio)   

41   Arsimi; sigurimi I kualifikimeve;aktivitete sportive dhe kulturore; filma(dhenja me qira 

e); prodhimi I programeve ne radio dhe tv; Sherbime te studiove rexhistruese   

 

 

 

(111)  21416 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1048 

(732)  Fisnik Vejsa Gustav Majer nr.5, 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  GURMANIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; sherbime zyrtare;asistenc(menaxhim biznesi); 

menaxhim(sherbime keshillore per biznes)   

38   Telekomunikacione; Transmetim kabllor; transmetim me satelit;transmetim tv; 

transmetim tv kabllor; transmetim tv;transmetim (radio)   

41   Arsimi;sigurimi I kualifikimeve;argetim;aktivitete sportive dhe kulturore;filma(dhenja 

me qira e)Prodhim filmash;Prodhim I programeve ne radio dhe tv. sherbime te studiove 

rexhistruese   

 

 

 

(111)  21420 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/08/2026 

(732)  UNISOL DOO Autoput Beograd – 

Novi Sad 100b, 11080 Beograd-Zemun, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)  POLIMARK PLANET 
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(511) 29    Mish, peshk, shpendë dhe gjah; përpunime mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xheme, komposto; vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; e posaqërisht margarinë, lyerje, krem, kremerëa për 

kafe, pije me bazë bimësh siç është soja, qumështi i bajames, orizit dhe kokosit dhe qumshti 

i lajthive, qumësht çokollate, prodhime nga domatet për ushqim dhe gatim, ushqime të 

gatuara të gatshme, turshi   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer; mjaltë, melase; maja, 

pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; e posaqërisht 

keçap, majonezë, derdhje për salata, ushqime të gatshme dhe të paketuara   

 

 

 

(111)  21421 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1050 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya 

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xheme, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; mish i përpunuar, mish i ngrirë, mish i 

tharë, mish i skuqur, zhele mishi, lëngje mishi; UHT qumsht, djath, djath i bardhë, djath i 

bërë nga qumshti i dhisë, krem djathi, jogurt, dhallë (pije e bazuar në jogurt) krrem, qumsht 

pluhur, pije me bazë qumshti që përmbajnë fruta; margarinë (gjalpë); gjalpë kikirikash, 

pasta lajthish, tahin (pasta nga fara e suamit); reçele, marmeladë, zhele frutash   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

32   Birrë; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutsh; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; ujë burimi, ujë tavoline, soda ujë, 
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tonik ujë; lëngje frutash, posaqërisht, lëng molle, lëng rushi; lëngje perimesh, posaqërisht, 

lëng karote, lëng domatesh; shurupe ose pluhur i koncentruar për përgatitjen e lëngjeve nga 

perimet; pije të buta, lëngje të gazuara të buta, gazozë   

 

 

 

(111)  21199 

(151)  12/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1051 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TORKU DELi DOLU 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21368 

(151)  31/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1052 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TORKU TURTACIK 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 
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sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21367 

(151)  31/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1053 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TORKU FREMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21172 

(151)  12/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1054 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  TORKU MINIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 
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të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21371 

(151)  31/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1055 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TATKRAK 

 
 

     

 
 

 

(511) 30    

 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra nga 

drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melase; 

maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; 

produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim 

   

 

 

 

(111)  21275 

(151)  19/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1056 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(540)  Torku Caramilk 
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(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim.   

 

 

 

(111)  21196 

(151)  12/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1057 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TORKU FESTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   
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(111)  21197 

(151)  12/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1058 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Ҫokofest 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21186 

(151)  12/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1059 

(591)  E kuqe, oker, ngjyrë kafe 

(732)    KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 
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shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21274 

(151)  19/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1060 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Torku Tam 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21276 

(151)  19/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1061 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Torku Enjoy 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 
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blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21220 

(151)  13/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1062 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TORKU FAVORİMO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21219 

(151)  13/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1063 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  Torku 1 Daha 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 
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mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21216 

(151)  13/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1064 

(591)  E kuqe, e verdhë 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21211 

(151)  13/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1065 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, 

(540)  Torku 4x4 
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Meram - Konya, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   

 

 

 

(111)  21207 

(151)  13/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1066 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TORKU PLAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim   
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(111)  21206 

(151)  13/10/2017 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1068 

(732)  KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - Konya  

, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  TORKU DAVET 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim.   

 

 

 

(111)  21204 

(151)  13/10/2017 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1072 

(732)  "MAGIC ICE" Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SUPER PROTEIN ICE CREAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore,akull uji,te ngrira,akuj ushqimore   

35   Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi,sherbime zyrtare   

 

 

 

(111)  21202 

(151)  13/10/2017 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1073 

(591)  E kuqe, e zezë, e bardhë, e verdhë, 

portokalli 

(540)   
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(732)  "MAGIC ICE" Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  21277 

(151)  19/10/2017 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1076 

(732)  Elbert Bilurdagi DPZ “ELBERTI” 

Rifat Ukimeri (Qendra Tregtare Abi), KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ Salih Çeku nr 

19 Prizren 

 
 

(540)  SECUREMME 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të zakonshme; sende të vogla të paisjeve metalike (çelsa) sigurie dhe 

metale të përbashkëta që nuk përfshihen në klasa tjera   

37   Riparim dhe shërbime të instalimit.   

45   Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronës   

 

 

 

(111)  21171 

(151)  12/10/2017 

(181)  22/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1102 

(300)  EM 015140668  22/02/2016  DE 

(732)  rommelag-Kunststoff-Maschinen 

Vertriebsgesellschaft  mbH Mayennerstrasse 

18-20, 71332 Waiblingen, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)  
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(511) 7   Sisteme për mbushje të kontejnerëve (makina); makina mbushëse për kontejnerë; 

makina sterile (septike) për mbushje të kontejnerëve; makina për mbushje për kontejnerë; 

makina sterile (aseptike) për mbushje; makina me derdhje dhe me fryerje për prodhimin e 

kontejnerëve plastik nga derdhje injektuese, zbraztirave termoplstike; makina për 

prodhimin e ampulave, qeseve, kanaqeve, kutive dhe kontejnerëve; derdhje injektuese, 

derdhje injektuese me fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse 

dhe makina me derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht 

kontejnerë; makina për procesuim të termo plastikës plastike dhe për bërjen e artikujve 

plastik, posqërisht për prodhimin, mbushjen dhe mbylljen e kontejnerëve plastik dhe për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik; makina për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; makina për përgatitjen e plastikës dhe makina për procesuimin e plastikës; 

makina për shpërlarje të kontejnerëve; renditës (pjesë të makinave) për sistemet mbushëse 

të kontejverëve; makina pozicionuese dhe makina orjentuese për kontejnerë; makina për 

mbyllje dhe makina mbyllëse për kontejnerë; tabela automatike akumuluese (pjesë e 

makinave) për kontejnerë, dhe pajisje lustrimi (pjesë të makinave); makina paketimi dhe 

makina mbështjellëse; ngritës (pjesë e makinës) për shishe plastike dhe kontejnerë plastik; 

shkarkues paletash (makinë për bartje); paletizues dhe depaletizues (makina për bartje); 

Robot industrial; etiketues (maikina); instalues (makina) për trajtim të fluidëve; maikna për 

përzierje; homogjenizues; agjitator; makina për trazim të likuidëve dhe gazrave, në veçanti 

saturator.   

21   Ampula, kontejnerë dhe produkte që përmbajnë shiritë të ampulave të përmendura dhe 

kontejnerë, në veçanti i gjith mallli i përmendur prodhohet duke përdorur procesin e 

derdhjes me fryerje, mbushjes dhe mbylljes   

35    Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me instalimet mbushës, duke përfshi 

makinat derdhëse me fyerje, mbushëse dhe mbyllëse, makinat për karikim të kontejnerëve, 

makinave karikuese sterile për kontejnerë, makinave mbushëse për kontejnerë, makinave 

sterile mbushëse, makinave me derdhje dhe derdhje me fryerje për prodhimin e 

kontejnerëve plastik të bërë me injektim termoplstik të zbraztirave, makina për prodhimin e 

ampulave, qeseve, kutive dhe konejnerëve, derdhje injektuese, derdhje injektuese me 

fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse dhe makina me 

derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht kontejnerë, 

makina për procesuim të termo plastikës dhe për bërjen e artikujve plastik, posqërisht për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin, mbushjen dhe mbyllje të 

kontejnerëve plastik, makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe mbyllëse, paisjeve për 

ftohje dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve të kontejnerëve 

të shtrydhur dhe mbushur për qëllime rruajtjes së mbushjeve të ndishme nga nxehtësia, 

makinave dhe instalimeve sterilizuese, dhe paisjeve të përmendura dhe pjesëve të tyre, 

makinave për përgatitjen dhe procesuim të plastikës, makinave për 

shpërlarje të kontejnerëve, renditëse, paisjeve bartëse për sistemet mbushëse për kontejner, 

makinave për pozicionim dhe orjentim të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje 

të kontejnerëve, tabelave automatike akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për 

lustrim, makinave për paketim dhe mbështjellje, ngritësve të shisheve të plastikës dhe 

kontejnerëve plastik, shkarkuesve të paletave (makinave për bartje), paletizuesve dhe 

depaletizuesve (makina për bartje), robotëve industrial, etiketuesve, instaluesve për trajtim 

të fluidëve, përziersve; makinave homogjenizuese, agjitatorëve, makinave për trazim të 

likuidëve dhe gazrave, në veçanti saturatorve 
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37   Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i sitemeve për mbushje të kontejnerëve, përfshi 

makinave për derdhjen me fryerje, mbushje dhe mbyllje, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe prodhim të produkteve plastike, në veçanti për prodhimin e filmave 

plastik (shiritave) dhe për prodhimin, mbushjen dhe kontejnerëve plastik mbyllës; 

Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve për ftohje dhe pasijeve kontrollimin 

e shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve për kontejnerë të shtrydhur dhe mbushur me 

qëllim të mbrojtjes të mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë; Instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim, dhe lizinë dhe huazim të makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe 

pjesëve për ato; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të makinave për përgatitjen dhe 

procesuim të plastikës, maiknave paletizuese, makinave depaletizuese, makinave paketuese, 

makinave shpaketuese, makinave për sortim, makinave pastruese, makinave për inspektim, 

makinave mbushëse, makinave mbyllëse, makinave etiketuese dhe paketuese; lizinë dhe 

huazim i makinave për mbushje dhe mbyllje dhe makinave për shpërlarje të kontejnerëve; 

lizinë dhe huazim të drejtuesve dhe paisjeve për përcjellje për instalimet mbushëse të 

kontejnerëve   

42   Konsulta teknike dhe zhvillim, inxhineri, dhe hulumtime në lëmin e instalimeve 

mbushëse për kontejnerë, përfshi derdhjet me fryerje, makinave mbushëse dhe mbyllëse, 

makinave karikuese për kontejnerë, makinave karikuese aseptike për kontejnerë, makinave 

mbushëse për kontejnerë, makinave mbushëse aseptike, makinave derdhëse dhe derdhëse 

me fryerje për prodhimin e kontejnerëve plastik nga derdhja injektuese, zbraztirave 

termoplastike, makinave për prodhimin e ampulave, qeseve, arkave, kutive dhe 

kontejnerëve, derdhjes injektuese, derdhjes injektuese me fryerje, derdhjes fryrëse me 

shtrydhje, derdhjes gërvishtëse me fryerje dhe makinave derdhëse me fryerje për prodhimin 

e trupave të remë nga plastika, posaçërisht kontejnerë, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe për prodhimin e produkteve të plastikësnë veçanti për prodhimin e 

filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin e makinave për, mbushjen dhe mbylljen e 

kontejnerëve plastik, derdhjësve me fryerje, mbushëse dhe mbyllëse, paisjeve për ftohje 

dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve shtrydhës dhe 

mbushës për kontejnerë me qëllim të mbrojtjes së mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë, 

makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe pjesëve për ato, makinave për 

procesuim dhe përgatitje të plastikës, makinave për shpërlarje të kontejnerëve, drejtuesve, 

përcjellësve për sistemet mbushëse të kontejnerëve, makinave për pozicionim dhe renditje 

të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje të kontejnerëve, tabelave auitomatike 

akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për lustrim, makinave për paketim dhe 

mbështjellje, erektorëve për shishe dhe kontejnerë 

plastik, shkarkueve të paletave, paletizuesve dhe depaletizuesve, robotëve industrial, 

etiketuesve, sistemeve për trajtim të likuidëve, përzierësve, makinave homogjinizuese, 

agjitatorëve, trazuesve për gazra dhe likuidë, posaqërisht saturatorëve. 
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(111)  21168 

(151)  12/10/2017 

(181)  22/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1104 

(591)  e zezë dhe e  bardhë 

(300)  30481   24/02/2016  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London, United Kingdom, WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte te duhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  21119 

(151)  04/10/2017 

(181)  23/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1106 

(300)  BX 1333149  27/05/2016  NL 

(732)  Akzo Nobel Chemicals International 

B.V.   Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kripë, erëza, barishte.   

 

 

 

(111)  21117 

(151)  04/10/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1107 

(732)  Kraft Foods Group Brands LLC  200 

East Randolph Street Suite 7600, Chicago 

Illinois 60601, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

(540)   
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Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; kikirikë të përpunuara 

dhe fruta te forta (nuts) të tjera të përpunuara;  përzierje e rosticerisë (snack) që përmbajnë 

fara dhe fruta te forta të papërpunuara; fara për ushqim; përzierje e rostiçeri që përmbajnë  

fruta të thatë dhe fruta te forta  të përpunuara   

30   Ushqime të parapërgatitura (të gatshme) dhe rostiçeri (snack) savory, përzierje e 

rostiçerisë që përmbajnë çokollatë   

31   Fara; fruta te forta (nuts) si lëndë e parë; fruta të forta të freskëta; fruta te forta (nuts) të 

papërpunuera   

 

 

 

(111)  21112 

(151)  04/10/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1108 

(732)  LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 

& CIE 29 Rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008, Paris, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  MIRACLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte te parfumerisë   

 

 

 

(111)  21118 

(151)  04/10/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1109 

(732)  Kraft Foods Group Brands LLC  200 

East Randolph Street Suite 7600, Chicago 

Illinois 60601, US 

(540)  PLANTERS 
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; kikirikë të përpunuara 

dhe fruta te forta (nuts) të tjera të përpunuara;  përzierje e rosticerisë (snack) që përmbajnë 

fara dhe fruta te forta të papërpunuara; fara për ushqim; përzierje e rostiçeri që përmbajnë  

fruta të thatë dhe fruta te forta  të përpunuara   

30   Ushqime të parapërgatitura (të gatshme) dhe rostiçeri (snack) savory, perzireje e 

rostiçerisë që përmbajnë çokollatë   

31   Fara; fruta te forta (nuts) si lëndë e parë; fruta të forta të freskëta; fruta te forta (nuts) të 

papërpunuera   

 

 

 

(111)  20506 

(151)  02/05/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1110 

(591)  E bardhë, e zezë,ngjyr kafe, ari. 

(732)  “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik, Gllogovce  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, 

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 
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jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve 

për to, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për 

zyre dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri 

dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 

përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

për argëtim në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; 

Sherbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve 

dhe pajisjeve  kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, 

pajisjeve për ndriqim, veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe 

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

orendive për zyra dhe rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve 

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave 

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; 

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

së zhvillimit të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e 

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera 
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(111)  20508 

(151)  02/05/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1111 

(591)  E bardhë,e zezë,ngjyr kafe, ari 

(732)  “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, 

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve 

për to, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për 

zyre dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri 
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dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 

përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

për argëtim në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; 

Sherbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve 

dhe pajisjeve  kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, 

pajisjeve për ndriqim, veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe 

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

orendive për zyra dhe rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve 

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave 

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; 

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

së zhvillimit të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e 

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera 

   

 

 

 

(111)  20507 

(151)  02/05/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1112 

(591)  E bardhë,e zezë,ngjyr kafe, ari 

(732)  “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, 

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve 

për to, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për 

zyre dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri 

dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 

përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

për argëtim në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; 

Sherbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve 

dhe pajisjeve  kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, 

pajisjeve për ndriqim, veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe 

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

orendive për zyra dhe rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve 

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 
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rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave 

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; 

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

së zhvillimit të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e 

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 

   

 

 

 

(111)  21088 

(151)  03/10/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1113 

(591)  Të gjitha 

(732)  “Shpati-AM” SH.P.K. Rr. “ Tirana” 

pn, 50000 Gjakovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Rreklamim, menaxhim biznesi ; administrim biznesi ; funksion zyre   

39   Transporti; amballazhimi dhe deponimi i mallrave ; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  21094 

(151)  03/10/2017 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1114 

(591)  Të gjitha 

(732)  “Shpati-AM” SH.P.K. Rr. “ Tirana” 

pn, 50000 Gjakovë, KS 

 
 

(540) 

 
 

     

 
 

 

(511) 6    Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 
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prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale. Materiale përforcimi prej metali për tuba, 

Tuba (Bashkuesh metali për —)    

Tuba çeliku     

Tuba prej metali     

Tuba prej metali, për instalime qendrore ngrohjeje     

Tuba uji prej metali     

Tubacione metali për ventilim dhe instalime ajri të kondicionuar     

Tuba Fleksibil të ujit për rubineteri 

Veshje e tubit prej metali   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali. 

Tuba gome për radiatorë automjetesh 

Tuba të përkulshëm, jo prej metali,  

Veshje (Tubi —), jo prej metali 

Tuba gome 

   

39   Transporti; amballazhimi dhe deponimi i mallrave ; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  21113 

(151)  04/10/2017 

(181)  25/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1126 

(300)  31522895  03/03/2016  GB 

(732)  Lowe International Limited C-Space 

37-45 City Road, EC1Y 1 AT London, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  MULLENLOWE 

 
 

     

 
 

 

(511) 35 Produkte dhe shërbime: “Shërbime reklamimi, shërbime reklamimi të 

agjensioneve;pregatitja dhe vendosja e reklamave;prodhimi i reklamave 

komerciale;reklama në radio dhe televizion;krijimi i brendit, shërbime për zhvillim dhe 

konsultim;këshillim dhe menaxhim biznesi;shërbime të kërkesave dhe hulumtime të 

biznesit;informacione dhe hulumtime të biznesit;shërbime këshillimi të biznesit;vlerësime 

të biznesit;shërbime konsultimi të biznesit;shërbime këshillimi për biznese lidhur me 

sposorizimet dhe franshizat;shwrbime reklamimi;shërbime për marrëdhënie me publikun, 

shërbime marketingu;shërbime për marrëdhënie me publikun;shërbime marketingu;analiza 

dhe hulumtime të tregut;sondazhe të tregut;shërbime direkte të marketingut;shërbime për 

promovimin e shitjeve;shërbime promocionale;shërbime informative, konsulente dhe 

këshilluese që kanë të bëjnë me shërbimet e cekura më lartë“ 

42 Produkte dhe shërbime: Shërbime për zhvillimin e brendit, shërbime dizajni, shërbime të 

dizajnit grafik, shërbime për dizajn paketues; shërbime dizajnimi dhe vizatimi;krijimi dhe 

mirëmbajtja e webfaqeve, shërbime informative, konsulente dhe këshilluese që kanë të 

bëjnë me shërbimet e cekura më lartë“. 
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(511) 7   Makinat shpërndarëse; finisheret e asfaltit; shtruesit asfaltit; pajisjet për 

ndërtimtari; makineri ndërtimit; ngarkuesit; furnizuesit; automjetet transportuese; mikserët 

e betonit [makinat]; pajisje për zhvendosjen e dheut; sisteme dhe pajisje për transportim; 

mistri (rrafshues) me energji; leura (rampa) ngarkuese; makineri për përgatitje, aplikim, 

rrafshim, përpunim, ripunim, strukturim, ngurtësim dhe/ose shpërndarjen e sipërfaqeve 

rrugore; makineri ndërtimi deponisë; makineri për trajtimin dhe prodhimin e asfaltit, 

betonit, bitumenit dhe polimereve; pajisje për riparimin e rrugëve; përpunimin e 

materialeve dhe makineri të prodhimit; makinat dhe njësitë për përzierjen; niveluesit; 

sistemet për nivelim; njësitë dhe sistemet për vibrim dhe oscilim; vibratorët; pajisje për 

spërkatje dhe pluhurizim; rrahësit e sipërfaqeve; makina rrugë-berese; finisheret për rruge; 

shpërndarës; pajisjet dhe makineritë për kompaktezim; vibratorët; krik për makina; pajisjet 

dhe makineritë për furnizim; automjetet transportuese; gome për mbulim dhe mbrojtje; 

mbulues; cilindër me shtytje; separatorë; mbështetëset; boshtet; motorët startues; ndihmës 

akselerimi, zinxhirët transmetues; drejtuesit e makinës, rollerët e makinës dhe/ose boshtet 

makinës; sistemet e shkarkimit; mbuluesit e rripit; kontrollet e operimit; panelet e 

dyshemese; pllakat bazë; dërrasat, shtriresit e nivelimit, rrafshuesit e nivelimit; 

komponentet e dërrasave; bulonat; frenat; jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te 

frenave; kaliperet e frenave; brushat; hermetizuesit; shtytesit e presionit; konvertorët e 

presionit; shndërruesit e presionit; pipëzat; sistemet për spërkatjen e emulsionit; kabina te 

drejtimit; amortizerë të shasisë; rripa për makina zvarritëse; shirita çeliku elastik; susta; 

montuese te sustave; fellne për rrote; filtra (filtra të vajit, filtra të  karburantit, filtra te ajrit, 

filtra të  ajrit të  kompresuar, filtra hidro dhe/ose filtra te ujit); korniza për filtra; blloqe për 

pulexha; rripa për transportues, pajisje transportuese dhe zinxhirë; binarë udhëzues dhe 

rollerë; lidhësa; gjeneratorë; kuti të marsheve; mistri (rrafshues) me energji; blloqe 

rreshqitese; rripa [makineri]; vegla dore, të  tjera nga pajisjet që operohen me dore; pompa 

hidraulike; makinat dhe motorët hidraulike; tubat hidraulike; valvulat hidraulike; cilindrat 

hidraulike; sistemet hidraulike; hidro-valvulat; tubat-hidro; cilindrat hidro; pllakëzat 

kufizuese; komponentet për autolimari; V-rripat; pulexhat për V-rripa; zinxhiret; rrotet për 

zinxhire; flatrat; pistonët; shufrat e pistonit; kompresoret; rripat e fuqise; mbulues te 

pastruesit te rripit; zinxhire te pastruesit te rripit; kontrollë te pastruesit te rrypit; zinxhirë të  

pastruesit; shufra të pastruesit; ftohes; kapak te radiatorit; mberthyese; kushineta 
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[makineri]; blloqe për kushineta; binare dhe/ose rroteza; shirita gome te hinkave për 

materiale; ndarës të rrjedhes; makinat (pervec për automjetet tokesore); aparate për 

mjegullën e vajit; tarpaulienet e adaptuar për makineri; pllakëzat; shufrat e presionit; 

pompat [makineri]; pompa e kutisë së transferit; timonë; transmetues dhëmbëzorë; 

rregullatorë; rrotë; shirita: pulexhë; kanale; gypa [makineri]; rrotëza; zinxhire me rollerë; 

rrjet; rrotore; zhurmëmbytes; rreshqitese; sisteme për lubrifikim; turiele; brisqe (tehe) për 

turiele; sisteme transmisioni për turiele; pajisjet kontrollë për turiele; boshte për turiele; 

dhëmbëzore; senzorë; kulluese; shtrenguese (morsete) mbeshtjellëse; pajisjet shtrenguese; 

pasqyrë; shufra sperkatese; stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; pajisjet kontrolluese 

(hidraulike, mekanike ose pneumatike); amortizatorët; maskat (parakolp); tamperet; 

kushinetat e tamperëve; shufrat e tamperëve; rezervuaret; tubat teleskopike; termociftet; 

cilindrat e transportuesve; hinkat; zinxhire me vemza; cilindrat me devijim; këllefe për 

komponente te makinave; ventilatorë; valvula (në vecanti valvula drejtuese, valvula 

mbyllese, valvula presioni, valvula për reduktimin e presionit; valvula për kontrollimin e 

rrjedhjes, valvula servo); sisteme kompaktezimi; distributoret; turiela shperndarese; 

vibratore; pajisjet për transmetimin e fuqise; mure; kembyes te nxehtesise; boshte; vegla; 

rrote dhembezore; kandela; separatore cikloni; cilindra; pjesë, pjesë nderrimi dhe aksesore 

për të gjitha mallërat e lartëpërmendura   

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, topografike, kinematografike, optike, për peshim, 

matëse, sinjalizuese, verifikuese (mbikëqyrje), kontrolluese dhe rregulluese; pajisjet, 

aparatet dhe instrumentet për udheheqjen, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin (mbikeqyrjen) e elektricitetit; aparatet dhe instrumentet per 

kapjen, incizimin, transmetimin, pranimin dhe reprodukimin e zerit, imazheve dhe te 

dhenave; cilindrat shtytes; shufrat e stampuara; pajisjet analitike dhe për diagnostifikim; 

pjese lidhese; antena (aerial); sisteme antenash; panele treguese; pajisjet audio dhe radio 

marresit; amortizeret; baterite; mbushesit e baterive; konzolat për operim; pajisjet për 

operim; panelet kontrolluese; pajisjet mbajtese me senzore; module CAN; kompjuteret; 

pajisjet periferike kompjuterike; bartes i te dhenave për incizimin e fotografive, zerit dhe te 

dhenave; detektoret; rondelat (hermetizuesit); ekranet (displej); sistemet për dozim; 

dispenzeret për dozim; kabllot; nderpreres me presion; senzorë presioni; aparate elektrike 

dhe elektronike, pajisjet dhe aparatet për qellime telematike, te telekomunikacionit, dhe/ose 

procesimin e te dhenave; pajisjet dhe aparatet elektronike, pajisjet dhe aparatet për 

evaluimin e operacioneve dhe gabimeve; kuti elektrike me nderpreres, kabinete të kontrollit 

dhe panele komanduese; qarqe elektrike dhe pllaka te printuara për komandim PCB; 

pajisjet elektrike dhe elektronike për ngritjen dhe uljen e makinave ose pjeseve për 

makineri; amplifikatore elektronike; module elektronike; pershpejtues elektrostatik; 

instrumente për detektim, aparatura, rregullatore dhe pajisjet; vegla elektrike; pajisjet 

marrese; aparate me kontrollë nga largë (si telekomandë); pajisjet zjarrefikese; filma për 

qellime educative; filtra; komponente për filtra; pajisjet radio; gjeneratorët; ekualizer 

grafike; hardverë; sensorë të shkalles; bori; mjete hidraulike; motore hidraulike; cilindra 

hidro; gjeneratorë impulsi; pajisjet për teknologji të informacionit dhe audio vizuale; 

doreza; kabllo; kabllo të konfeksionuara për autoindustri; kontakte për kabllo; kabllo të 

lakuara; terminale; pistonë; shufra pistoni; paisje për komunikim; kushineta [pjesët e 

makinave]; laserë; laser, pajisjet me rreze infra të kuqe dhe me ultratinguj, pajisje dhe 

instrumentet; altoparlantë; dioda qe emitojne dritë; fenere; magnete; pajisje për magnetizim 

dhe demagnetizim; shirita gome për hinka për material; navigacion, orientim, pozicionim, 
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ndjekje (gjurmim) të lokacionit, ndjekje të objektivit dhe pajisje dhe instrumente për harta 

(maping); sensorë gradienti; aparatet për nivelim, pajisjet dhe instrumentet; sistemet për 

nivelim; indikatorët e nivelit të naftës; PCB-te; amplifikatoret proporcionale; pajisjet dhe 

instrumentet për testimin dhe të kontrollin e cilësisë; pompa (në veçanti pompa për 

lubrifkim dhe pompa hidraulike); makina llogaritëse; reflektorë; rregullatorë; rele; skanerë; 

kommutatorë; çelësa; celesa me karte; pajisjet dhe aparatet mbrojtëse; transmetuesit; 

sensorët (në veçanti sensorë të nivelit të mbushjes dhe sensorë te tejmbushjes); pajisjet dhe 

aparatet për siguri; objektet mbajtese; aparate të sigurisë; siguresa; pajisje për sinjalizim 

dhe lista te kodeve; simulatore; butone për ski; softvere; pasqyra; inserte çeliku; pajisje 

kontrolli, instrumente, pajisjet dhe rregullatorë; njësi për kontrolle, pajisje dhe sisteme; 

elementet për qarqe elektrike; zile; tanke; tastiera; sensorë ultrasonik; instrumente për 

monitorim, aparatura, pajisjet dhe rregullatorë; USB stik; valvula; pershore; pompa me 

dhembezore; CPU; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura   

35   Shërbimet komerciale me mallra te kimikateve për pastrimin e gazrave te shkarkuara 

nga proceset kimike; kimikate për reduktimin e emisionit të ndotësve nga gazrat e 

shkarkuara prej motorëve me djegie; aditivë kimike për lëndët djegëse; lubrifikantë dhe 

vajra industriale; materiale te filtrimit te krijuara prej substancave kimike dhe jo-kimike; 

urea (komponimi organik); lëngje hidraulike; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesorë për të 

gjitha mallrat e sipërpërmendura; mbushje dhe pajisje lubrifikimi; fluid transmisioni; fluid 

hidraulik; vaj motori; lubrifikantë; kërkesat për lubrifikantë; yndyrërat; yndyrna dhe vajra 

industriale; pjesë, pjesë ndërrimi dhe akseorë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

konektore; shufra; shirita; mberthyes; kontejnerë; fletë dhe pllaka prej metali; bulona; 

mbeshtjellëse për zgjerim; kunja; rrjeta; doreza; rripa; grepa; kabllo dhe tela të  bërë nga 

metali (jo për qëllime elektrike); kapela; pyka; zinxhirë; gogla për kushineta; linja; 

konstruksione metalike; mallra prej metali, në veçanti komponente te ndërtimit, material te 

ndërtimit, kontejnerë, artikuj te magazinimit, tubacionet, tuba, tuba gome, silos, tanke, 

njesite që përdoren për transportin e mallrave, njesite që përdoren për paketimin e mallrave, 

cilindra; automjetet model dhe makineri; dado; thumba; paleta; pllaka; bulona; unaza; 

rroteza; mentesha; disqe; mberthyeset; binarët metalike; pajisjet sinjalizuese dhe lista te 

kodeve; produkte te bravave metalike dhe hekurishte; drynj, çelësa, mbajtëse çelësash; 

vida; lidhese me vida; mbrojtëse, cadra dhe shirita mbrojtes; unaza mbajtese; mberthecka; 

tapa; priza; amortizere; gypa teleskopike; lidhese; mbyllese; anesore; pjesë, pjesë ndërrimi 

dhe aksesore për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; makinat shperndarese; finisheret e 

asfaltit; shtruesit asfaltit; pajisje për ndertimtari; makineri te ndertimit; ngarkuesit; 

furnizuesit; automjete transportuese; mikseret e betonit [makineri]; pajisje për zhvendosjen 

e dheut; sisteme dhe pajisje për transportim; mistri (rrafshues) me energji; leura (rampa) 

ngarkuese; makineri për pergatitje, aplikim, rrafshim, përpunim, ripunim, strukturim, 

ngurtesim dhe/ose shpërndarjen e sipërfaqeve rrugore; makineri ndërtimi deponish; 

makineri për trajtimin dhe prodhimin e asfaltit, betonit, bitumenit dhe polimereve; pajisje 

për riparimin e rrugëve; përpunimin e materialeve dhe makineri të prodhimit; makinat dhe 

njesite për përzierjen; nivelizuesit; sistemet për nivelizim; njesite dhe sistemet për vibrim 

dhe oscilim; vibratoret; pajisje për spërkatje dhe pluhurzim; rrahësit e siperfaqeve; makina 

rrugë-berese; finisheret për rruge; shperndarës; pajisjet dhe makineritë për kompaktezim; 

vibratoret; krik për makina; pajisjet dhe makineritë për furnizim; automjetet transportuese; 

gome për mbulim dhe mbrojtje; mbulues; cilinder me shtytje; separatore; mbështeteset; 
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boshtet; motorët startues; ndihmës akselerimi, zinxhirët transmetues; drejtuesit e makines, 

rollerët e makinës dhe/ose boshtet makinës; sistemet e shkarkimit; mbuluesit e rripit; 

kontrollet e operimit; panelet e dyshemese; pllakat bazë; derrasat, shtriresit e nivelimit, 

rrafshuesit e nivelimit; komponentet e dërrasave; bulonat; frenat; jastëkët (mbushjet) e 

frenave; shtresat fërkuese te frenave; mberthyesit (kaliperet) e frenave; brushat; 

hermetizuesit; shtytësit e presionit; konvertoret e presionit; shnderuesit e presionit; pipezat; 

sistemet për spërkatjen e emulsionit; kabina të drejtimit; amortizerë të shasisë; rripa për 

makina zvarritese; shirita çeliku elastik; susta; montuese te sustave; fellne për rrote; filtra 

(filtra të vajit, filtra të  karburantit, filtra te ajrit, filtra të  ajrit të  kompresuar, filtra hidro 

dhe/ose filtra te ujit); korniza për filtra; blloqe për pulexha; rripa për transportues, pajisje 

transportuese dhe zinxhirë; binarë udhëzues dhe rollerë; lidhësa; gjeneratorë; kuti të 

marsheve; mistri (rrafshues) me energji; blloqe rrëshqitëse; rripa; vegla dore, të  tjera nga 

veglat qe operohen me dore; pompa hidraulike; makinat dhe motorët hidraulike; tubat 

hidraulike; valvulat hidraulike; cilindrat hidraulike; sistemet hidraulike; hidro-valvulat; 

tubat-hidro; cilindrat hidro; pllakëzat kufizuese; komponentet për autolimari; V-rripat; 

pulexhat për V-rripat; zinxhiret; rrotet për zinxhire; flatrat; pistonë; shufrat e pistonit; 

kompresoret; rripat e fuqisë; mbulues te pastruesit të rripit; zinxhire të pastruesit të rripit; 

kontrollë të pastruesit te rrypit; zinxhirë të  pastruesit; shufra te pastruesit; ftohes; kapak të 

radiatorit; mberthyese; kushineta blloqe për kushineta; binarë dhe/ose rroteza; shirita gome 

te hinkave për materiale; ndares të rrjedhes; makinat (pervec për automjetet tokesore); 

aparate për mjegullen e vajit; tarpaulienet e adaptuar për makineri; pllakëzat; shufrat e 

presionit; pompat; pompa e kutise se transferit; timonë; transmetues dhembezore; 

rregullatore; rrote; shirita: pulexhe; kanale; gypa rrotëza; zinxhire me rollere; rrjeta; rrotore; 

zhurmembytes; rreshqitese; sisteme për lubrifikim; turiele; brisqe (tehe) për turiele; sisteme 

transmisioni për turiele; pajisjet kontrollë për turiele; boshte për turiele; dhembezore; 

senzore; kulluese; shtrenguese (morsete) mbeshtjellese; pajisjet shtrenguese; pasqyra; 

shufra sperkatese; stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; pajisje kontrolluese 

(hidraulike, mekanike ose pneumatike); amortizatoret; maskat (parakolp); tamperet; 

kushinetat e tampereve; shufrat e tampereve; rezervuaret; tubat teleskopike; termociftet; 

cilindrat e transportuesve; hinkat; zinxhire me vemza; cilindrat me devijim; kellefe për 

komponente te makinave; ventilatore; valvula (ne vecanti valvula drejtuese, valvula 

mbyllese, valvula presioni, valvula për reduktimin e presionit; valvula për kontrollimin e 

rrjedhjes, valvula servo); sisteme kompaktezimi; distributoret; turiela shperndarese; 

vibratore; pajisjet për transmetimin e fuqise; mure; kembyes te nxehtesise; boshte; vegla; 

rrotë dhembëzore; kandela; separatore cikloni; cilindra; pjesë, pjesë nderrimi dhe aksesore 

për te gjitha mallërat e lartpërmendura; paisjet qe operohen me dorë, pompa dhe mjete; 

thika xhepi; kuti me vegla; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura; aparatet dhe instrumentet shkencore, topografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matëse, sinjalizuese, verifikuese (mbikeqyrje), kontrolluese dhe 

rregulluese; pajisjet, aparatet dhe instrumentet për udheheqjen, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin (mikeqyrjen) e elektricitetit; aparatet dhe 

instrumentetper kapjen, incizimin, transmetimin, pranimin dhe reprodukimin e zerit, 

imazheve dhe te dhenave; cilindrat shtytes; shufrat e stampuara, pajisjet analitike dhe për 

diagnostifikim; pjese lidhese; antena (aerial), sisteme antenash; panele treguese; pajisjet 

audio dhe radio marresit; amortizeret; baterite; mbushesit e baterive; konzolat për operim; 

pajisjet për operim; panelet kontrolluese; pajisjet mbajtese me senzore; module CAN; 
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kompjuteret; pajisjet periferike kompjuterike; bartes i te dhenave për incizimin e 

fotografive, zerit dhe te dhenave; detektoret; rondelat (hermetizuesit); ekranet (displej);, 

sistemet për dozim; dispenzeret për dozim; telat; nderpreres me presion; senzore presioni; 

aparate elektrike dhe elektronike, pajisjet dhe aparatet për qellime telematike, te 

telekomunikacionit, dhe/ose procesimin e te dhenave; pajisjet dhe aparatet elektronike, 

pajisjet dhe aparatet për evaluimin e operacioneve dhe gabimeve; kuti elektrike me 

nderpreres, kabinete të kontrollit dhe panele komanduese; qarqe elektrike dhe pllaka te 

printuara për komandim PCB; pajisjet elektrike dhe elektronike për ngritjen dhe uljen e 

makinave ose pjeseve për makineri; amplifikatore elektronike; module elektronike; 

pershpejtues elektrostatik; instrumente për detektim, aparatura, rregullatorë dhe pajisjet; 

vegla elektrike; pajisjet marrese; aparate me kontrollë nga largë (si telekomande); pajisjet 

zjarrefikese; filma për qellime educative, filtra; komponente për filtra; pajisjet radio; 

gjeneratorët; ekualizer grafike; hardvere; sensorë të kalibrimit; bori; mjete hidraulike; 

motore hidraulike; cilindra hidro; gjeneratorë impulsi; pajisjet për teknologji të 

informacionit dhe audio vizuale; doreza (joystick); kabllo; kabllo për autoindustri; kontakte 

për kabllo; kabllo te lakuara; terminale; pistone; shufra pistoni; paisje për komunikim; 

gogla (sfera) për kushineta; vrushkuj laserik (beam); laserë, pajisjet me rreze infra të kuqe 

dhe me ultratinguj, pajisje dhe instrumente; altoparlantë; dioda qe emitojne drite; fenere; 

magnete; pajisje për magnetizim dhe demagnetizim; shirita gome për hinka për material; 

navigacion, orientim, pozicionim, ndjekje (gjurmim) te lokacionit, ndjekje te objektivit dhe 

pajisje dhe instrumente për harta (maping); sensorë gradient; aparatet për nivelim, pajisjet 

dhe instrumentet; sistemet për nivelim; indikatorë të nivelit të naftës; PCB-te; 

amplifikatoret proporcionale: pajisjet dhe instrumentet për testimin dhe të kontrollin e 

cilësisë; pompa (në veçanti pompa për lubrifkim dhe pompa hidraulike); makina 

llogaritese; reflektore; rregullatorë; rele; skanere; kommutatore; çelësa; celesa me karte; 

pajisje dhe aparate mbrojtëse; transmetuesi; sensorë (në veçanti sensorë të nivelit të 

mbushjes dhe sensorë te tejmbushjes); pajisje dhe aparate për siguri; pajisje dhe aparate 

mbajtese; objekte mbajtese, aparate të sigurisë; siguresa; pajisje për sinjalizim dhe lista te 

kodeve; simulatore; butone për ski; softvere; pasqyra; inserte çeliku; pajisje kontrolli, 

instrumente, pajisjet dhe rregullatorë; njësi për kontrolle, pajisje dhe sisteme; elemente për 

qarqe elektrike; zile; tanke; tastiera; sensorë ultrasonik; instrumente për monitorim, 

aparatura, pajisjet dhe rregullatorë; USB stik; valvula; peshore; pompa me dhembezore; 

CPU; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; aparate 

ndriçimi dhe instalime; gjeneratorë trefazor; gjeneratorë te rrymes njekahore DC; ngrohje 

elektrike e nivelimit; filtrat e gazit; gjeneratorë; elementet e ngrohjes; ngrohes dhe instalime 

të ngrohjes; shufra të ngrohjes; materiale izoluese; aparate dhe instalime frigoriferike; 

ndriçuesit; reflektoret e drites; filtrat e ajrit; pajisje dhe sisteme të pastrimit te ajrit, gazit 

dhe ujit; aparate dhe instalime te ventilimit; pompa; radiatorë; drite e perparme; llampe 

xhepi; pajisje dhe sisteme te ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; filtra te ujit; aparate dhe 

instalime për kanale te ujit; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; automjetet; mjete te transportit; traktorë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe 

aksesore për mallrat e lartpërmendura, në veçanti fshirëse xhami, njësi ngasëse, pllaka bazë, 

sisteme te frenimit, frenat; jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te frenave; 

kaliperet e frenave; fellne për rrote, lidhëse (mbërthyese), rrote, goma, binare, zinxhirë, 

ingranazh (rrota dhembezore) levizese, motorët, fshisa xhamash, pasqyra, komponente të 

transmisionit; lapsa; shkumesa; stilografe; aparate ndriçimi dhe instalimeve; gjeneratorë 
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trefazor; gjeneratorë te rrymës njekahore DC; ngrohje elektrike e nivelimit; filtrat e gazit; 

gjeneratorë; elementet e ngrohjes; ngrohës dhe instalime të ngrohjes; shufra të ngrohjes; 

materiale izoluese; aparate dhe instalime frigoriferike; ndriçuesit; reflektorët e drites; filtrat 

e ajrit; pajisje dhe sisteme të pastrimit te ajrit, gazit dhe ujit; aparate dhe instalime te 

ventilimit; pompa; radiatorë; drite e perparme; llampe xhepi; pajisje dhe sisteme te 

ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; filtra te ujit; aparate dhe instalime për kanale te ujit; 

pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; automjetet; mjete 

te transportit; traktorë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore për mallrat e lartpërmendura, në 

veçanti fshirëse xhami, njësi ngasëse, pllaka bazë, sisteme te frenimit, frenat; jastëkët 

(mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te frenave; mbajteset (kaliperet) e frenave; fellne për 

rrote, lidhëse (mbërthyese), rrote, goma, binare, zinxhirë, ingranazh (rrota dhembezore) 

levizese, motorët, fshisa xhamash, pasqyra, komponente të transmisionit; lapsa; shkumësa; 

stilografë; lapsa për zyre: rekuizita për zyre, (përveç mobiljeve); material i shtypur; mallra 

prej letre jo te riciklueshme; mbeshtjellese; vizatime grafike; kalendarë; harta; materiale 

edukative dhe mësimore (përveç aparateve); kuti notesash; set për shkrim; letër shkrimi; 

çanta te vogla, çanta [zarfa, qeset] dhe mallra për paketim, mbështjellës dhe qëllime 

depozitimi; materiale plastike për paketim, dhe aq sa nuk është përfshirë në klasat e tjera; 

pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; ngjitja, paketimi 

dhe materiali izolues; tubacione, tuba dhe lidhëse (kthesa) dhe konektorë; tuba gome, 

mbaresa te tubave për rregullimin e presionit dhe lidhëset e tubave, qe nuk janë prej metali; 

kabllo; produkte te përfunduara ose gjysmë-të përfunduara të përshtatura për një qëllim të 

veçantë, dhe për aq sa janë të përfshira në këtë klasë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore 

për të gjitha mallrat e lartpërmendura; rimorkio; kontejnerë, si dhe mbylleset dhe mbajtësit 

për këtë të fundit; kontejnerë (nuk është bërë nga metali); ekran, mbështetëse dhe shenja 

postimi; binare te varur; kanaçe; arka dhe paleta (nuk jane bërë nga metali); shkalle dhe 

shkalle te lëvizshme; automjetet modeli dhe makineri (qe nuk janë bërë nga metali); 

kontejnerë për lubrifikantë dhe rezervuarë hidraulike prej plastike; ulese; pulexha tensioni; 

statuja, figura, punët artistike; rezervuarë, jo prej metali as prej tullave; tuba teleskopike 

bërë nga plastika; hinka; mallra jo te bëra nga metali, qe do te thotë pajisje mbështesë, 

pushuese krahu, kapese, bulona, derrasa, kunja, ndarese, lidhese, doreza, grepa, kllapat 

montuese, lidhjet zinxhir, flatra, shtrenguese, direke, dado, gozhda, thumba, shufra, 

mbrojtëse, shufra, unaza,  gota me thithje, karfice, binarë, dry, çelësa, unaza te çelësave, 

vida, unaza spirale, spirale, tape, shufra, reduktorë gypi, shtafne, valvola, flamuj 

sinjalizimi; lidhese dhe konektore; stoli dhe dekorime; pjesë për tenda; pjesë, pjesë 

ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; pajisje dhe enë për amvisëri 

dhe kuzhinë; qelqurina, porcelani dhe enë prej argjile; automjete model dhe makineri 

(artikuj dekorative) te bërë prej guri, qelqi ose porcelani; statujat, figura, shenja dhe punët 

artistike, dhe aq sa jane të përfshira në këtë klasë; enë; kontejnerë; shishe; kuti; gota; kuti 

konzervash; kanaçe; hinka; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; automjetet model dhe makina (ne miniature); automjete model dhe 

makineri (lodra); lodra; lojëra; lodra dhe kuriozitete; artikuj dhe pajisje sportive; pjesë, 

pjesë ndërrimi  dhe aksesore për të gjitha mallrat e lartpërmendura; biznesi i agjensionit; 

shërbime te prokurimit për palët e treta; porositja e shërbimeve; operimi me informacion, 

ankesë dhe linje emergjente; analiza e biznesit, informacionit dhe shërbime kërkimore; 

konsulence biznesi; përpunimi i të dhënave (pune zyre); regjistrimi elektronik dhe ruajtja e 

të dhënave; përgatitjen analizes kosto/ përfitim, analiza kosto/çmim dhe sondazhe te 
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shfrytëzimit të kapaciteteve të biznesit; përgatitjen e statistikave; menaxhimin e biznesit; 

shërbimeve të import dhe eksport; sigurimin e informacionit për çështje biznesit; shërbimet 

komerciale; promovimi e shitjes dhe marketingu; aranzhimi i kontakteve afariste; 

planifikimi organizativ i kohës se operimit dhe vendndodhja e operimit te produkteve në 

fushën e inxhinierisë mekanike, inxhinierisë elektrike, produkteve për inxhinieri 

strukturore, inxhinieri te ndërtimit dhe minierave, komplekse industriale, automjete, pajisje 

dhe makineri; menaxhimi i projekteve  

organizative; administrimi organizativ i flotës së automjeteve dhe makinerive dhe 

shërbimet e lidhura të konsulencës; demonstrimi dhe prezantimi i produktit; menaxhimi i 

kualitetit, përkatësisht procesi i optimizimit; konsulence biznesi dhe shërbime konsulence 

organizative; administrimi i korporatave; organizimi i panaireve të tregtisë për qëllime 

ekonomike dhe te reklamimit; shërbime te negocimit dhe ndërmjetësimit; reklamimi; 

hartimi dhe sistematizimi i të dhënave dhe informacionit në bazat e të dhënave elektronike   

37   Miëmbajtje dhe riparim lidhur me mallra te kimikateve për pastrimin e gazrave te 

shkarkuara nga proceset kimike; kimikate për reduktimin e emisionit të ndotësve nga gazrat 

e shkarkuara prej motorëve me djegie; aditivë kimike për lëndët djegëse; lubrifikantë dhe 

vajra industriale; materiale te filtrimit te krijuara prej substancave kimike dhe jo-kimike; 

urea (komponimi organik); lëngje hidraulike; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të 

gjitha mallrat e sipërpërmendura; mbushje dhe pajisje lubrifikimi; fluid transmisioni; fluid 

hidraulik; vaj motori; lubrifikantë; kërkesat per lubrifikante; yndyrnat; yndyrna dhe vajra 

industriale; pjesë, pjesë ndërrimi dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

konektore; shufra; shirita; mberthyes; kontejnerë; fletë dhe pllaka prej metali; bulona; 

mbeshtjellese per zgjerim; kunja; rrjeta; doreza; rripa; grepa; kabllo dhe tela të bërë nga 

metali (jo për qëllime elektrike); kapela; pyka; zinxhirë; gogla per kushineta; linja; 

konstruksionet metalike; mallrat prej metali, në veçanti komponente te ndërtimit, material 

të ndërtimit, kontejnerë, artikuj të magazinimit, tubacionet, tuba, tuba gome, silos, tanke, 

njesite që përdoren për transportin e mallrave, njesite që përdoren për paketimin e mallrave, 

cilindra; automjetet moster dhe makineri; dado; thumba; paleta; pllaka; bulona; unaza; 

rroteza; mentesha; disqe; mberthyeset; binarët metalike; pajisjet sinjalizuese dhe lista te 

kodeve; produkte të bravave metalike dhe hekurishte; drynj, çelësa, mbajtëse çelësash; 

vida; lidhese me vida; mbrojtëse, cadra dhe shirita mbrojtes; unaza mbajtese; mbertheçka; 

tapa; priza; amortizere; gypa teleskopike; lidhese; mbyllëse; anësorë; pjesë, pjesë ndërrimi 

dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; makinat shpërndarëse; finisheret e 

asfaltit; shtruesit asfaltit; pajisje për ndertimtari; makineri ndertimit; ngarkuesit; furnizuesit; 

automjetet transportuese; mikserët e betonit; vibratorë; thërmim dhe spërkatje; pajisje për 

zhvendosjen e dheut; sisteme dhe pajisje për transportim; mistri (rrafshues) me energji; 

leura (rampa) ngarkuese; makineri për pergatitje, aplikim, rrafshim, përpunim, ripunim, 

strukturim, ngurtësim dhe/ose shpërndarjen e sipërfaqeve rrugore; makineri ndërtimi 

deponish; makineri për trajtimin dhe prodhimin e asfaltit, betonit, bitumenit dhe 

polimereve; pajisje për riparimin e rrugëve; përpunimin e materialeve dhe makineri të 

prodhimit; makinat dhe njesitë për përzierjen; nivelizuesit; sistemet për nivelizim; njesitë 

dhe sistemet për vibrim dhe oscilim; vibratoret; pajisje për spërkatje dhe thërmim; rrahësit e 

sipërfaqeve; makina rrugë-bërëse; finisherët për rrugë; shperndarës; pajisjet dhe makineritë 

për kompaktëzim; vibratoret; krik për makina; pajisjet dhe makineritë për furnizim; 

automjetet transportuese; gome për mbulim dhe mbrojtje; mbulues; cilinder me shtytje; 

separatorë; mbështetëset; boshtet; motoret startues; ndihmës akselerimi, zinxhirët 
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transmetues; drejtuesit e makinës, rollerët e makinës dhe/ose boshtet e makinës; sistemet e 

shkarkimit; mbuluesit e rripit; kontrollet e operimit; panelet e dyshemesë; pllakat bazë; 

dërrasat, shtrirësit e nivelizimit, rrafshuesit e nivelizimit; komponentet e dërrasave; bulonat; 

frenat; jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese të frenave; kaliperet e frenave; 

brushat; hermetizuesit; shtytësit e presionit; konverterët e presionit; shnderuesit e presionit; 

pipëzat; sistemet për spërkatjen e emulsionit; kabina të drejtuesve; amortizerë të shasisë; 

makina zvarritëse; shirita çeliku elastik; susta; montuese të sustave; fellne për rrote; filterë 

(filterë të vajit, filterë të karburantit, filterë të ajrit, filterë të ajrit të kompresuar, filterë 

hidro dhe/ose filterë të ujit); korniza për filterë; blloqe për pulexha; rripa për transportues, 

pajisje transportuese dhe zinxhirë; binarë udhëzues dhe rollerë; lidheza; gjeneratorë; kuti të 

marsheve; mistri (rrafshues) me energji; blloqe rreshqitese; rripa vegla dore, të tjera nga 

veglat që operohen me dorë; pompa hidraulike; makinat dhe motorët hidraulikë; tubat 

hidraulike; valvulat hidraulike; cilindrat hidraulike; sistemet hidraulike; hidro-valvulat; 

tubat-hidro; cilindrat hidro; pllakëzat kufizuese; komponentet për autolimari; V-rripat; 

pulexhat për V-rripat; zinxhiret; rrotet per zinxhirë; flatrat; pistonë; shufrat e pistonit; 

kompresorët; rripat e fuqisë; mbulues të pastrues të rripit; zinxhirë të pastruesit të rripit; 

kontrollë të pastruesit të rrypit; zinxhirë të pastruesit; shufra të pastruesit; ftohës; kapak të 

radiatorit; mbërthyese; kushineta; blloqe per kushineta; binarë dhe/ose rroteza; shirita gome 

të hinkave për materiale; ndarës të rrjedhës; makinat (përveç për automjetet tokësore); 

aparate për mjegullën e vajit; tarpaulienet e adaptuar për makineri; pllakëzat; shufrat e 

presionit; pompat; pompa e kutise se transferit; timone; transmetues dhembezore; 

rregullatore; rrote; shirita: pulexhe; kanale; gypa rrotëza; zinxhire me rollerë; rrjeta; rrotorë; 

zhurmembytës; rrëshqitëse; sisteme për lubrifikim; turielë; brisqe (tehe) për turiele; sisteme 

transmisioni për turielë; pajisjet kontrollë për turielë; boshte për turielë; rrota me 

dhëmbëzorë; senzorë; kulluese; shtrenguese (morsete) mbeshtjellese; pajisjet shtrenguese; 

pasqyre; shufra sperkatese; stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; pajisjet kontrolluese 

(hidraulike, mekanike ose pneumatike); amortizatoret; maskat (parakolp); tamperet; 

kushinetat e tampereve; shufrat e tamperëve; rezervuaret; tubat teleskopike; termoçiftet; 

cilindrat e transportuesve; hinkat; zinxhirë me vemza; cilindrat me devijim; këllëfe për 

komponente të makinave; ventilatorë; valvula (në veçanti valvula drejtuese, valvula 

mbyllëse, valvula presioni, valvula për reduktimin e presionit; valvula për kontrollimin e 

rrjedhjes, valvula servo); sisteme kompaktëzimi; distributorët; turiela shpërndarëse; 

vibratorë; pajisjet për transmetimin e fuqise; mure; këmbyes të nxehtësisë; boshte; vegla; 

rrotë dhembëzore; kandela; separatorë cikloni; cilindra; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesorë 

për të gjitha mallërat e lartëpërmendura; pajisjet qe operohen me dorë, pompa dhe mjete; 

thika xhepi; kuti me vegla; pjesë, pjesë ndërrimi dhe pajisje shtese për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura; aparate dhe instrumente shkencore, topografike, kinematografike, optike, 

per peshim, matese, sinjalizuese, verifikuese (mbikeqyrje), kontrolluese dhe rregulluese; 

pajisjet, aparatet dhe instrumente për udhëheqjen, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin (mbikëqyrjen) e elektricitetit; aparatet dhe instrumentet për 

kapjen, inçizimin, transmetimin, pranimin dhe reprodukimin e zërit, imazheve dhe të 

dhënave; cilindrat shtytës; shufrat e stampuara; pajisje analitike dhe për diagnostifikim; 

pjesë lidhëse; antena (aerial); sisteme antenash; panele treguese; pajisjet audio dhe radio 

marrësit; amortizerët; baterite; mbushësit e baterive; konzolat për operim; pajisjet për 

operim; panelet kontrolluese; pajisjet mbajtëse me senzorë, module CAN; kompjuterët; 

pajisjet periferike kompjuterike; bartësit e të dhënave për incizimin e fotografive, zërit dhe 
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të dhënave; detektorët; rondelat (hermetizuesit); ekranet; sistemet për dozim; dispenzeret 

për dozim; kabllot; ndërprerës me presion; senzorë presioni; aparate elektrike dhe 

elektronike, pajisjet dhe aparatet per qellime telematike, të telekomunikacionit dhe/ose 

procesimin e të dhënave; pajisjet dhe aparatet elektronike, pajisjet dhe aparatet per 

evaluimin e operacioneve dhe gabimeve; kuti elektrike me ndërprerës, kabinete të kontrollit 

dhe panele komanduese; qarqe elektrike dhe pllaka te printuara per komandim PCB; 

pajisjet elektrike dhe elektronike per ngritjen dhe uljen e makinave ose pjesëve për 

makineri; amplifikatorë elektrikë; module elektronike; përshpejtues elektrostatik; 

instrumente për detektim, aparatura, rregullatore dhe pajisjet; vegla elektrike; pajisjet 

marrese; aparate me kontrollë nga largë ose telekomandë; pajisjet zjarrëfikëse; filma për 

qellime edukative; filtra; komponente per filtra; pajisjet radio; gjeneratorët; ekualizer 

grafike; hardverë; sensorë të shkalles; bori; mjete hidraulike; motorë hidraulikë; cilindra 

hidro; gjeneratorë impulsi; pajisjet për teknologji të informacionit dhe audio vizuale; dorëza 

(joysticks); kabllo; kabllo të konfeksionuara për autoindustri; kontakte per kabllo; kabllo te 

lakuara; terminale; pistone; shufra pistoni; paisje per komunikim; kushineta;  laserë; pajisjet 

me rreze infra të kuqe dhe me ultratinguj, pajisje dhe instrumente; altoparlantë; dioda qe 

emitojne drite; fenere; magnete; pajisje per magnetizim dhe demagnetizim; shirita gome për 

hinka për material; navigacion, orientim, pozicionim, ndjekje (gjurmim) të lokacionit, 

ndjekje te objektivit dhe pajisje dhe instrumente për harta (maping); sensorë gradient; 

aparatet për nivelim, pajisjet dhe instrumentet; sistemet për nivelim; indikatorë të nivelit të 

naftës; PCB-te; amplifikatoret proporcionale; pajisjet dhe instrumentet per testimin dhe të 

kontrollin e cilësisë; pompa (në veçanti pompa per lubrifkim dhe pompa hidraulike); 

makina llogaritese; reflektore; rregullatorë; rele; skanere; kommutatore; çelësa; celesa me 

kartë; pajisje dhe aparate mbrojtëse; transmetuesi; sensorë (në veçanti sensorë të nivelit të 

mbushjes dhe sensorë te tejmbushjes); pajisje dhe aparate per siguri; pajisje dhe aparate 

mbajtëse; objekte mbajtëse; pajisje për sinjalizim dhe lista të kodeve; simulatore; butone 

për ski; softvere; pasqyra; inserte çeliku; pajisje kontrolli, instrumente, pajisjet dhe 

rregullatorë; njësi për kontrollë, pajisje dhe sisteme; elemente për qarqe elektrike; zile; 

tanke; tastiera; sensorë ultrasonik; instrumente për monitorim, aparatura, pajisjet dhe 

rregullatorë; USB stik; valvula; peshore; pompa me dhëmbëzore; CPU; pjesë, pjesë 

ndërrimi dhe pajisje shtesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; aparate ndriçimi dhe 

instalimeve; gjeneratorë trefazor; gjeneratorë te rrymes njekahore DC; ngrohje elektrike e 

nivelizimit; filtrat e gazit; gjeneratorë; elementet e ngrohjes; ngrohës dhe instalime të 

ngrohjes; shufra të ngrohjes; materiale izoluese; aparate dhe instalime frigoriferike; 

ndricuesit; reflektorët e drites; filtrat e ajrit; pajisje dhe sisteme të pastrimit të ajrit, gazit 

dhe ujit; aparate dhe instalime të ventilimit; pompa; radiatorë; dritë e perparme; llampë 

xhepi elektrike; pajisje dhe sisteme të ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; filtra të ujit; 

aparate dhe instalime për kanale të ujit; pjesë, pjesë ndërrimi dhe aksesore për të gjitha 

mallrat e lartpërmendura; automjetet; mjete të transportit; traktorë; pjesë, pjesë ndërrimi  

dhe aksesore për te gjitha  mallrat e lartpërmendura, në veçanti fshirëse xhami, njësi 

ngasëse, pllaka bazë, sisteme të frenimit, frenat, jastëkët (mbushjet) e frenave, shtresat 

fërkuese të frenave, mbajtëset (kaliperet) e frenave; fellne për rrotë, lidhëse (mbërthyese), 

rrotë, goma, binarë, zinxhirë, ingranazh (rrota dhëmbëzorë) levizëse, motorët, fshisa 

xhamash, pasqyra, komponente të transmisionit; lapsa; shkumesa; stilografe lapsa për zyrë; 

rekuizita për zyrë (përveç mobiljeve); material i shtypur; mallra prej letre jo të 

riciklueshme; mbeshtjellese; vizatime grafike; kalendarë; harta; materiale edukative dhe 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

628 

 

mësimore (përveç aparateve); kuti notesash; set për shkrim; letër shkrimi; çanta te vogla, 

çanta [zarfa, qeset] dhe mallra për paketim, mbështjellës dhe qëllime depozitimi; materiale 

plastike për paketim, dhe aq sa nuk është përfshirë në klasat e tjera; pjesë, pjesë ndërrimi  

dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura; ngjitja, paketimi dhe materiali izolues; 

tubacione, tuba dhe lidhëse (kthesa) dhe konektorë; tuba gome, mbaresa te tubave për 

rregullimin e presionit dhe lidhëset e tubave, qe nuk janë prej metali; kabllo; produkte të 

përfunduara ose gjysmë-të përfunduara, të përshtatura për një qëllim të veçantë, dhe për aq 

sa janë të përfshira në këtë klasë; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; rimorkio; kontejnerë, si dhe mbylleset dhe mbajtësit për me vone; 

kontejnerë (nuk është bërë nga metali); ekran, mbështetëse dhe shenja postimi; binare te 

varur; kanaçe; arka dhe paleta (nuk jane bërë nga metali); shkallë dhe shkallë te lëvizshme; 

model automjetesh dhe makinerish (që nuk janë bërë nga metali); kontejnerë për 

lubrifikantë dhe rezervuarë hidraulike prej plastike; ulëse; pulexha tensioni; statuja, figura, 

punët artistike; rezervuarë, jo prej metali as prej tullave; tuba teleskopike bërë nga plastika; 

hinka; mallra jo te bëra nga metali, që do të thotë pajisje mbështesë, pushuese krahu, 

kapëse, bulona, dërrasa, kunja, rafte ndarëse, lidhëse, dorëza, grepa, kllapat montuese, 

lidhjet zinxhir, flatra, shtrenguese, direkë, dado, gozhda, thumba, shufra, mbrojtëse, bare, 

unaza,  gota me thithje te ajrit, karfice, binarë, dry, çelësa, unaza te çelësave, vida, unaza 

spirale, spirale, tape, shufra, adapterë gypi, rafte, nenshtrese (rondele), valvula, përforcues, 

flamuj sinjalizimi; lidhëse dhe konektorë; stoli dhe dekorata; pjesë për tenda; pjesë, pjesë 

ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura; pajisje dhe enë për amvisëri 

dhe kuzhinë; qelqe, porcelani dhe enë prej argjile; automjete model dhe makineri (artikuj 

dekorative) te bërë prej guri, qelqi ose porcelani; statujat, figura, shenja dhe punët artistike, 

dhe aq sa janë të përfshira në këtë klasë; enë; kontejnerë; shishe; kuti; gota; kuti 

konzervash; kanaçe; hinka; pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; automjetet model dhe makina (në miniaturë); automjete model dhe 

makineri (gjëra për lojë); lodra; lojëra; lodra dhe kuriozitete; artikuj dhe pajisje sportive; 

pjesë, pjesë ndërrimi  dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura; aplikime për 

mbështjellje të sipërfaqes; konsulencë në ndërtime; managjimi i fushave të ndërtimit; 

konstrucione; konstrukcione, punë bashkimi dhe demolimi; ndërtimi i deponive; punime 

për mbrojtje nga të ftohtit; punimi, instalimi, pastrimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

konstrukcioneve metalike; inxhinjering civil- ndërtimi mbi niveli e tokës dhe punime në 

tokë; instalimi, pastrimi riparimi dhe mirëmbajtja e lidhur me strukturat dhe rrugët, hardver 

kompjuterik, produkte të inxhinjerisë mekanike, produkte të inxhinjerisë elektrike, të 

inxhinjeringut struktural, produkte të inxhinjeringut cuivil dhe minierave, fabrikave, 

automjeteve, dhe makinerive dhe paisjeve, po ashtu edhe kompnonentat e tyre; 

nkonstrukcioni i kanaleve të ujrave të zeza; sherbime të riparimit; konstrucion të rrugëve;  

dhënja me qera, marrja me qera dhe ofrimi i të gëzuarit të fryteve lidhur me paisjet e 

konstruktimit;  marrja me qera, dhënja me qera e frytëshfytëzuesve të qeras në lidhje me 

elementet e lidhura me provision të sherbimeve të permendura më sipër; ofrimi i këshillave 

dhe informacioneve për sherbimete e përmendura më sipër 

 38   Ofrimi i qasjes në baza të të dhënave elektronike dhe rrjetave komunikative; sherbime 

në fushën e telematikës, në aq sa përfshihen në klasën 38; sherbime komunikimi për të 

shkëmbyer të dhëna në formë elektronike; komunikime me ndihmën e transmetimeve radio, 

kompjuter, internet, satelitë, telematikë, kabllo dhe trasnmetime digjitale; sherbime 

telekomunikuese; dhënja me qera e kohës së qasjes në bazat e të dhënave elektronike dhe 
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rrjetave komunikuese; marrja me qera, dhënja me qera e frytëshfytëzuesve të qeras në 

lidhje me elementet e lidhura me provision të sherbimeve të permendura më sipër; ofrimi i 

këshillave dhe informatave lidhur me sherbimete e permendura më sipër   

42   Këshillime teknike dhe mbështetje lidhur me aplikimet, posaqërisht lidhur me 

produktet kimike për pastrimin e gazërave që lëshojnë makinat në procese kimike; 

kemikate për redukimin e emisionit të ndotësve nga gazrat të cilat i lëshojnë makinat nga 

djegëja e brendshme; additive kimikë për lëndë djegëse, lubrifikant dhe vajra industriale; 

material filtruese punuar nga kemikatet dhe substanca jo kimike; urea (bashkëdyzim 

organik); fluide hidraulike; pjesë, pjesë reservë dhe aksesorë për të gjitha produktet e 

përmendura më sipër; aksesorë për mbushje dhe lubrifikim; fluide tramisioni; fluide 

hidraulike; vaj makinash; lubrifikant; kërkesa për vajosje (lubrifikim); graso; vajra dhe 

yndyrëra teknike; pjesë, pjesë reservë dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më 

sipër; konektorë; shufra; shirita; përforcues; kontainer; fletëza dhe pllaka metali; bulona; 

mbështjellëse ekspanduese; rrjeta; kunj; dorëza; rripa (makineri); grepa (çengele); kabllo 

dhe tela metali (jo për qellime elektrike); kapakë; pyka; zingjirë; kushineta sferike; linja; 

konstrukcione metalike; produkte të bëra nga metali, posaqërisht komponente ndërtimi, 

material ndërtimi, kontainerë, pjesë deponiash, tubacione, gypa, silosë, tankerë, pjesë të 

cilat shfrytëzohen për transportimin e produkteve, pjesë të cilat përdoren për paketimin e 

produkteve, cilindra; automjete model dhe makineri; dado; thumba; paleta; pllaka; bulona; 

unaza; rrotëza të vogla; bagllamë; disqe; morsetë (mengene); shina metalikë; paisje 

sinjalizuese dhe lista koduese; drynj prodhim metalik dhe brava; drynj, çelësa, unaza 

çelësash; vida; ngjitësa të vidave; breze mbrojtëse, çadra dhe rripa mbrojtës; unaza 

shtrenguese; bosht dryri; mbyllës; prize; përforcues (mbajtës); gypë teleskopik; lidhëse; 

mbyllëse; mure; pjesë, pjesë reserve dhe aksesore për të gjitha produktet e përmendura më 

sipër; makineri për shpërndarje; përfundues të asfalltit; shtrues të asfalltit; paisje 

konstrukcioni; makineri konstrukcioni; ngarkues; paisje për furnizim; automjete transporti 

udhëtarësh; miksera për beton (makineri); paisje për lëvizjen  e dheut; pasije transporutese 

dhe sisteme; mistri të fuqishme; leura (rampa) ngarkuese; makineri për pregatitjen, 

aplikimin, përfundimin, pordhimin, ripunimin, strukturimin, ngurtësimin dhe/ose shtrirjen e 

sipërfaqes së rrugëve; makineri konstrukcioni të fushave për groposje; makineri për 

prodhimin dhe për përpunimin e asfalltit, betonit, bitumenit dhe polimereve; paisje për 

riparimin e rrugëve; makineri për përpunimin prodhimin e materialeve; njësi dhe makineri 

për përzierje; nivelizues; sisteme nivelimi; drejtues të sistemeve osciluese dhe të vibruese; 

vibratorë; pajisje për spërkatje dhe pluhurzim; vibrator për shtypje dheu; makineri për 

ndërtimin e rrugëve; përfundues të rrugëve; shpërndarës; paisje për bashkim (kompaktim) 

dhe makineri; vibratorë; krik për makina; makina furnizuese dhe paisje; automjete 

transporti udhëtarësh; goma për mbulojë dhe mbrojtje; mbulesa; cilindra me shtyerje; 

seperatorë; mbështetëse; boshte; startera makinash; ndihmëse për përshpejtim; drejtues 

zingjirësh; drejtues rrotash; drejtues cilindrash dhe/ose drejtues boshtesh; sisteme të 

marmitave (shkarkimit); mbulesë rripi; kontrollë operimi; panele dyshemeje; pllaka bazike; 

drrasa; pllaka rrafshuese; elemente betoni për shtrirje; komponenta nga drrasat; bulona; 

frenat; jastëkët (mbushjet) e frenave; shtresat fërkuese te frenave; kaliperet (mbajteset) e 

frenave; brushat; hermetizuesit; shtytësit e presionit; konvertuesit e presionit; shëndërruesit 

e presionit;  pipëzat; sistemet e emulzionit të sprejit; kabinat e drejtuesve; amortizerët e 

shasisë; traktorë me vemza (me zingjirë); shirita spiralesh elastik te çelikta; spirale; 

bashkim spiralesh; fellne rrotash (bandasha); filtra (filtra vaji, filtra nafte, filtra ajri, filtra të 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

630 

 

ajrit të kompresuar, filtra hidro dhe/ose filtra uji); kutija filtrash; blloqe makarash; rripa për 

transportues, paisje transportuese dhe zingjir; drejtues shinash dhe rulera; ngjitëse; 

gjeneratorë; kuti ndërruesit të shpejtësive; rrafshues; blloqe rrëshiqtëse; rripa (makineri); 

vegla që mbahen në dorë, të ndryshme nga ato që operojnë me dorë; pompa hidraulika; 

makina hidraulike dhe motorra; tuba hidraulikë; valvula hidraulike; cilindra hidraulik; 

sisteme hidraulike; hidrovalvula; hidro tubacione; hidro cilindra; pllaka limituese; 

komponenta për mbulim të shasisë dhe trupit; rripa-V; rripa -V për shtyrje të zingjirëve; 

rrota zingjir; flatrat; pistonë; shufra pistonash; kompresor; rripa fuqie; mbulesa per shirita 

për gërryerje; shirita zingjiror për gërryerje; kontrola për shirita për gërryerje; zingjir për 

gërryerje; shufra për gërryerje; ftohësa; mbulesa radiatorësh; mberthyese; kushineta; blloqe 

kushinetash; binarë dhe/ose rrotëza të vogla; shirit gome për hinka për materiale; ndarës të 

rrjedhës; motora përveç të automjeteve për lëvizje në tokë; takëme për shpërndarjen e vajit; 

përlhurë e gomuar për makineri; pllaka; pllaka presioni; pompa; qeska për trasnferim të 

pompave; rrota; ndërrues shpejtësie për trena; rregullatorë; pneumatik; shirita, pulexha; 

kanale; gypa; rrotëza; zingjir për dhëmbzorë (vemza); rrjeta; rotorë; silenciatorë; kursorë; 

sisteme lyerjeje; turjela; tehe turjelash; sisteme transmisioni për turjela; paisje për kontrollë 

të turjelave; boshte të turjelave; rrota me moment të madh (volantë); senzorë; kulluese; 

shtrenguese (morsete) mbeshtjellese; pajisjet shtrenguese; pasqyra; elemente për spërkatje; 

stacione kontrolluese; blloqe kontrolluese; paisje kontrolluese (hidraulik, mekanik dhe 

pneumatik); amortizatorë; maskat (parakolp); tamperë; kushineta për tamperë; pjesë për 

tamperë; tankera; tuba teleskopik; termolidhës; ruler tranportues; hinkë; cilinder 

defleksioni; drejtues traseje; veshje per komponente makinash; ventilator, valvula (në 

veçanti valvula direkcionale, valvula mbyllëse, valvula presioni, valvula për redukimin e 

presionit, valvula për kontrollimin e rrjedhjes, servo valvula); sisteme mbërthimi 

(kompaktimi); distributor; turjela shpërndarëse; vibratorë; paisje për transmetimin e fuqisë; 

mure; këmbyes të nxehtësisë; boshte; vegla; rrota marshi; kandelat elektrike; ndarësit 

ciklonik; cilindrat; pjesë, pjesë rezerve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura 

më sipër; paisje që operojnë me dorë; pompa dhe vegla; thika xhepi; kuti veglash; pjesë, 

pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; paisje dhe 

instrumente shkencore, survejimi, fotografike, kinematografike, optike, për peshim, matje, 

sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), kontrollim dhe rregullim; paisje dhe aparate dhe 

instrumente për përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin dhe 

kontrollimin (mbikqyrjen) e elektrictitetit; aparate dhe instrumente për posedimin, 

inçizimin, transmetimin, pranimin dhe reprodukimin e zërit, imazheve dhe të të dhënave; 

cilindrat shtytes; shufrat e stampuara; paisje analitike dhe diagnostike; pjesë ndërlidhjeje; 

antenna; sisteme antenash; panela ekranesh (displeji); pasije audio dhe marrës radio; 

amortizues; bateri; mbushës baterish; konzola operimi; pasije operuese; panela 

kontrolluese; paisje mbajtëse sensitive; CAN module; kompjuter; paisje periferike 

kompjuterike; bartës të të dhënave për inçizimin e imazheve, zërit dhe të të dhënave; 

detektorë; rondelat (hermetizuesit); displej (ekranet); sisteme dozimi; shpërndarës doze; 

tela; ndërpresë presioni; sensor presioni; aparate elektrike dhe elektronike, paisje dhe 

aparaturë për qellime të telematikës, telekomunikacionit dhe/ose procesimit të të dhënave; 

aparate elektrike dhe elektronike, paisje dhe aparatura për vlerësimin e operacioneve dhe 

gabimeve; kuti ndërprerëse elektrike, kabinete kontrolli dhe panele kontrolli; qarqe 

elektrike dhe pllaka te printuara për komandim PCB; pasije elektrike dhe elektronike për 

ngritjen dhe uljen  e makinave dhe të pjesëve të makinave; amplifikatorë elektrik; module 
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elektronike; filtra elektrostatik; instrumente detektimi , paisje, rregullator dhe paisje; vegla 

elektrike; resivers (marrese); aparate për kontrollë së largu; shurës zjarri; filma për qellime 

edukimi; filtra; komponenete filtrash; radio paisje; gjenratorë; hardver ekuilajzeri grafik; 

senzorë kalibrimi; bori; vegla hidraulike; motorë hidraulik; hidro cilindra; gjeneratorë 

impulsesh; teknologji informative dhe paisje audio-vizuale; xhojstick; kabllo; kabllo të 

konfeksionuara; kontakte për kabllo; lidhje kabllore; terminale; pistona; shufra piston; 

paisje komunikimi; kushineta; bim laseri (tufë laserike); laser; paisje infra të kuqe dhe ultra 

zëri; paisje dhe instrumente; altoparlanta; dioda LED; burime sinjalizimi (beacons); 

magneta; paisje për magnetizim dhe demagnetizim; brez gome për lidhje të materialeve; 

paisje dhe instrumente për navigacion, pozicionim, gjurmim të lokacionit, gjurmim të cakut 

dhe krijimin e hartave (maping); sensor gradient; aparate nivelimi, paisje dhe instrumente; 

sisteme nivelimi; indicator të niveli të vajit; PCB- pllake te printuara te qarqeve 

elektronike; amplifikator proporcianal; paisje dhe instrumente për testim dhe kontrollë; 

pompa (në veçanti pompa për lubrifikim dhe pompa hidraulike); makina llogaritëse; 

reflektorë; rregullatorë; rele; skanerë; komutatorë; çelësa; çelësa me kartelë; paisje dhe 

aparatura për mbrojtje; transmetues; senzorë (në veçanti sensorë për mbushje të nivelit dhe 

sensor për tejkalim të mbushjes); paisje dhe aparatura sigurie pajisje dhe aparate mbajtese; 

objekte mbajtese; paisje për sinjalizim dhe diagramet e kodeve; simulatorë; butona për ski; 

softver; pasqyra; inserte çeliku; paisje kontrolli; instrumente, paisje dhe rregullatorë; njësi 

kontrolli; paisje dhe aparatura; elemente të qarqeve elektrike; sirena; tankerë; tastatura; 

senzorë ultrazëri; instrumente monitorimi, aparatura, rregullatorë dhe paisje; USB fish 

(stik); valvula; peshore; pompa me dhëmbzorë; CPU: pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për 

të gjitha produktet e përmendura më sipër; aparate ndriçimi dhe instalime; gjeneratorë 

trefazorë; DC gjeneratorë (gjeneratorë me rryme njëkahore); ngrohje nënshtresore; filtra të 

gasit; gjeneratorë; elemente për ngrohje; ngrohësit dhe instalime te ngrohjes; shufra për 

ngrohje; material izolues; aparate për ftohje dhe instalime; luminantët; reflektorë të dritës; 

filtra ajri; paisje dhe sisteme për pastrimin e ajrit, gasit  dhe ujit; aparate ventilimi dhe 

instalime; pompa; radiator; fenerët; llampa xhepi, elektrike; paisje dhe sisteme ventilimi 

dhe kondicionimi të ajrit; filtra të ujit; aparate për përcjelljen e ujit dhe instalime; pjesë, 

pjesë rezerve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; automjete; mjete 

transporti; traktorë; pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për produktet e përmendura më sipër, 

në veçanti fshirëse xhami, njësi ngasëse, pllaka bazë, sisteme te frenimit, frenat, jastëkët 

(mbushjet) e frenave, shtresat fërkuese te frenave, mbajteset e frenave, fellne për rrote, 

lidhëse (mbërthyese per rrota), goma, gjurmë, zingjirë, blloku për ndërruesin shpejtësive, 

motorra, fshisa për xhama veturash, pasqyra, komponente transmisioni; lapsa; laps me 

ngjyrë për vizatime; stilo laps; lapsa kimik; rekuizita zyresh (pos mobiljeve); materiale të 

shtypura; produkte të letrës të pa reciklueshme; qeska; prezentime grafike; kalendarë; harta; 

material edukimi dhe mësimdhënje (pos aparateve); kuti notesash; complete shkrimi; 

shkresëri; çeska, çanta (envelopa, çeska) dhe produkte për paketim, mbështjellje dhe për 

qellime të ruajtjes; material plastike për paketim, për derisa nuk përfshihen në klasa tjera; 

pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më  

sipër; materiale për mbyllje me plombim, paketim dhe izolim; tubacione, gypa dhe 

komponente te tyre dhe lidhëse; gypa spiral, gypa në formë të zorrës dhe konektorë të 

gypave, jo të punuara nga metali; kabllo; produkte të përfunduara dhe gjysëm të 

përfunduara, të adaptuara për destinime specifike, deri sa të përfshihen në këtë klasë; pjesë, 

pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër;  
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rimorkio; etiketa; kontainera (kutia), si dhe përfundues dhe mbajtës për më vonë; 

kontainera (jo të punuar nga metali); ekrane (displej); shtande dhe mbajtës të shenjave 

(postimeve); profile drejtuese; kanistra; arka dhe paleta (jo nga metali); shkallë dhe 

shkallare mobile; modele automjetesh dhe makineri (jo nga metali); kanistra për lubrifikant 

dhe dhe rezervoar hidraulik të punuara nga plastika; ulëse; pulexha për zgjatje; statuja, 

figura, punime arti; rezervoar, jo nga metali as muratimi; tubacione teleskopike të punuara 

nga plastika; hinka; produkte të cilat nuk përbëhen nga metali, kryesisht, paisje 

mbështetëse, mbështetëse gjymtyrësh për pushim, përforcues, bulona, shtiza, kunj, dollapë 

me shumë ndarje, ngjitëset, dorëza, çengele, këndore për montim, lidhëse për zingjirë, 

këndore, morseta, trej (direk), bulon, gozhda, thumba, shtylla, protektorë, shufra, unaza, 

gota plastike për thithje, karfica, shina, dry, çelësa, hallka për çelësa, vida, susta siprale, 

spirale, tapë, shufra, elemente adapterësh, rrethore, valvula, shtafne (derrasa); flamuj 

sinjalizimi; vazhdime dhe konektorë; ornamented dhe dekorime; pjesë për tedna; pjesë, 

pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e përmendura më sipër; paisje dhe kutia 

për shtdhe kuzhinë; qelqurina, porcelain dhe enë dheu; modele automjetesh dhe makineri 

(pjese dekorative) të punuara nga guri, qelqi ose porcelain; statuja. figura, postim shenjash 

dhe punime artistike, të cilat përfshihen në këtë klasë; poçeri, vazo, shishe; kutija, gota, kuti 

e kallaisur, kanaçe, hinka; pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produktet e 

përmendura më sipër; modele automjetesh dhe makinash (në miniature); modele 

automjetesh dhe makinerish (gjëra për lojë); lodra; lojra; gjësende për lojë dhe kuriozitete; 

artikuj sporti dhe paisje; pjesë, pjesë reserve dhe aksesorë për të gjitha produkte e 

përmendura më sipër; planifikim konstrukcioni; konsulencë lidhur me operimin e 

automjeteve, paisjeve dhe makinerive, sikurse që edhe komponentat e tyre; sherbime 

dizajni; dzajnimi dhe zhvillimii softverit dhe hardverit kompjuterik; përcjellja e hulumtimit 

dhe zhvillimit të produkteve; zhvillimi i proceseve industriale, produkteve të reja dhe 

teknologjisë, produkteve në lëminë e inxhinjeringut mekanik dhe inxhinjeringut elektrik, 

produkteve të inxhinjeringut struktural, inxhinjeringut të ndërtimit dhe minierave, fabrika, 

automjete, paisje dhe makineri, si dhe komponenta të tyre; pregatitjen e opinoneve të 

ekspertëve; troubelshouting dhe diagnostifikimi i gabimeve në hardverin e kompjuterëve 

dhe softverin e kompjuterëve lidhur me produktet në fushën e inxhinjeringut  mekanik dhe 

inxhinjeringut elektrik, inxhinjeringut të produkteve strukturale, inxhinjeringut civil dhe 

minierave, fabrikave, automjeteve, paisjeve dhe makinerisë, si dhe komponentave të tyre; 

operimi së largu, mbikqyrja së largu, mirëmbajtja së largu, gjurmimi elektronik i lokacionit; 

hulumtimi në fushën e inxhinjeringut mekanik, inxhinjeringut elektrik dhe konstrukcionit; 

sherbime të analizave industriale dhe hulumtimi; sherbime inxhinjeringu; sherbime IT; 

planifikim konstrukcioni dhe projektimi; sherbime matjeje; testime, kontrollë për siguri, 

inspektimi teknik, autentikimi dhe kontrolla e kualitetit;  konsulencë teknike në fushën e 

telematikës; palnifikim teknik dhe këshillime; zhvillime të modeleve teknike të modeleve 

dhe koncepteve për të implementuar në lidhje me operimet, prodhimin dhe logjistikën e 

ndërmarrjeve tregtare; zhvillimet teknike të shfrytëzimit të koncepteve; managjimi teknik i 

projekteve; testimi teknik; sherbime teknologjike, kryesisht duke siguruar analiza të të 

dhënave lidhur me proceset e konstruktimit; vlerësimi teknik i të dhënave lidhur me 

procesin e konstruktimit; dhënja me qera e kohës për të shfrytëzuar softverin onlajn të 

shkarkueshëm; parashikimi i motit; sherbime shkencore dhe teknologjike dhe punë 

hulumtuese, dhe sherbime projektimi që lidhet me to; marrja me qera, dhënja me qera e 

frytëshfytëzuesve të qeras në lidhje me elementet e lidhura me provision të sherbimeve të 
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permendura më sipër; ofrimi i këshillave dhe informata lidhur me sherbimet e përmendura 

më sipër 

   

 

 

(111)  21115 

(151)  04/10/2017 

(181)  25/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1128 

(300)  302016104916.2/29  30/05/2016  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Cheese Tiger 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   djath, produkte nga djathi    

 

 

 

(111)  21111 

(151)  04/10/2017 

(181)  26/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1131 

(732)  TAMER MORINA “TAM GROUP” 

SHPK MAMUSHË   PRIZREN, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ SALI ÇEKU 

NR 19  PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Gjenerator për prodhim të rrymës, aparate për ndriçim, ngrohje dhe gjenerim   

 

 

 

(111)  21108 

(151)  04/10/2017 

(181)  26/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1133 

(732)  TAMER MORINA “TAM GROUP” 

SHPK MAMUSHË   PRIZREN, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ  SALI ÇEKU 

NR 19  PRIZREN 

 
 

(540)   
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(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, materialet e metalit (Mbrojtësit për 

rrugë), dhe sendet e vogla metalike që i përgjigjen këtij prodhimi.   

8   Mbrojtës anësore të rrugëve   

 

 

 

(111)  21110 

(151)  04/10/2017 

(181)  26/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1134 

(732)  ISAK MULA  DPT “DEKOR 

KNAUF” WILLIAM WOLKER  PN  

PRIZREN, KS 

(740)  Diedon Ahmetaj  SALIH ÇEKU NR 

19  

 
 

(540)  LINE DEKOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Dizajne dhe dekorime të ndryshme fiksuese XPS dhe EPS  dhe dekoret të  llojeve 

të ndryshme    

 

 

 

(111)  21107 

(151)  04/10/2017 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1136 

(591)  kaltërt e ndritëshme, kaltërt e errët dhe 

bardhë 

(732)  Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, detergjent, puder  për trup, losion për flokë dhe trup,  mjete për kujdesin e 

flokut, mjete për kujdesin e lëkurës se kokës  dhe flokut, shampon, balzam dhe balzam për 

flokë, mjete për kujdesin e flokut  për eliminimin dhe pengimin  e dobësimit te flokut, pastë 

për dhëmb, mjete për kujdesin e gojës dhe dhëmbit, produkte toaleti jo -medicinale, 

produkte kozmetike  per pastrim dhe dush, produkte për kujdesin e foshnjeve, produkte për 

kujdesin e lëkures, vajëra, krema dhe  losione për kujdesin e flokut, trupit dhe lëkurës, 

vajëra dhe krema, kozmetikë, talk puder, lecka te lagura për pastrim, facoleta dhe facoleta 

te lagura për përdorim kozmetik, lecka te lagura ose te impregnuara per pastrim, facoleta 

ose facoleta te lagura, dhe te gjitha produktet e destinuara për foshnje  dhe /ose fëmijë   

5    brekë të pa përshkueshme- pa depertueshme nga uji për foshnje; preparate medicinale 

për kurimin re kokës dhe lëkures; yndyrë dhe  krema e losione  për puçrra nga pelenat, 

tonik për lëkurë,  krema dhe losione medicinale për lëkurë  vazelin për përdorim  



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

635 

 

medicinal; të gjitha produktet e lartëcekura për foshnje dhe/ose fëmijë   

 

 

 

(111)  21103 

(151)  04/10/2017 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1137 

(591)  kaltërt e ndritëshme, artë dhe bardhë 

(732)  Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, detergjent, puder  për trup, losion për flokë dhe trup,  mjete për kujdesin e 

flokut, mjete për kujdesin e lëkurës se kokës  dhe flokut, shampon, balzam dhe balzam për 

flokë, mjete për kujdesin e flokut  për eliminimin dhe pengimin  e dobësimit te flokut, pastë 

për dhëmb, mjete për kujdesin e gojës dhe dhëmbit, produkte toaleti jo -medicinale, 

produkte kozmetike  per pastrim dhe dush, produkte për kujdesin e foshnjeve, produkte për 

kujdesin e lëkures, vajëra, krema dhe  losione për kujdesin e flokut, trupit dhe lëkurës, 

vajëra dhe krema, kozmetikë, talk puder, lecka te lagura për pastrim, facoleta dhe facoleta 

te lagura për përdorim kozmetik, lecka te lagura ose te impregnuara per pastrim, facoleta 

ose facoleta te lagura, dhe te gjitha produktet e destinuara për foshnje  dhe /ose fëmijë   

5   brekë të pa përshkueshme- pa depertueshme nga uji për foshnje; preparate medicinale 

për kurimin e kokës dhe lëkures; yndyrë dhe  krema e losione  për puçrra nga pelenat, tonik 

për lëkurë,  krema  dhe losione medicinale për lëkurë  vazelin për përdorim  medicinal; të 

gjitha produktet e lartëcekura për foshnje dhe/ose fëmijë   

 

 

 

(111)  21102 

(151)  04/10/2017 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1139 

(732)  MOBILERIA PRISHTINA Rr.Nëna 

Terezë p.n,Fushë Kosovë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa�            

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)  MOBILERI PRISHTINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 
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shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve   

 

 

 

(111)  21229 

(151)  17/10/2017 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1143 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, 

Birmingham B24 9HY, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  GEOMAX MX-33 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma.   

 

 

 

(111)  21230 

(151)  17/10/2017 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1144 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, 

Birmingham B24 9HY, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  GEOMAX MX-53 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma.   
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(111)  21232 

(151)  17/10/2017 

(181)  31/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1146 

(732)  Stragen Pharma S.A. Chemin du Pré-

Fleuri 3 1228 Plan-les-Ouates / Geneva, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ANDROBAS  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, përkatësisht, preparate për trajtimin e sëmundjeve të 

varura nga hormonet   

 

 

 

(111)  21239 

(151)  17/10/2017 

(181)  01/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1148 

(732)  Zentiva, k.s. U kabelovny 130, 102 37 

Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ZENON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra, preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  21242 

(151)  18/10/2017 

(181)  01/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1149 

(732)  J. Cortès Cigars Pannenbakkersstraat 1 

 8552 Zwevegem, BE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  J.CORTES 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, duke përfshirë duhanin e përpunuar dhe të pa përpunuar, duke përfshirë 

cigare dhe  cigarilose; artikuj për duhanpirës; shkrepëse   
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(111)  21264 

(151)  18/10/2017 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1153 

(591)  Gjelbërt, Bardhë, Verdhë 

(732)  Kaltrina Spahiu Sali Nivica Bregu i 

Diellit-1.Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat;  akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

 

 

 

(111)  21240 

(151)  17/10/2017 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1154 

(732)  Meda AB Pipers väg 2 

Box 906 170 09 Solna, SE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Aldara 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe medicinale; preparate sanitare për  qellime medicinale; 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim medicinal; shtesa dietike për 

ushqim tek njerëzit; lekoplaste; materiale për fashim-lidhje; mjete dezinfektuese   

 

 

 

(111)  21241 

(151)  17/10/2017 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1155 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

(540)  BEACAND 
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Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  21245 

(151)  18/10/2017 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1156 

(732)  UNISOL DOO Autoput Beograd-Novi 

Sad 100b, 11080 Beograd-Zemun, SR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  PLANTINO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë dhe perime të koservuara, ngrira, thara dhe ziera; zhele, reçel, komposto; 

vajra dhe yndyrna bimësh për ushqim; prodhime ushqimore me prejardhje bimësh dhe bazë 

të pemëve, perimeve, frutave me lëvozhgë (ara), të përpunuara për përdorim dhe për ruajtje; 

krem me bazë bëmore; pije me bazë bimore (qumsht soje, qumsht bajamesh, qumsht orizi, 

qumsht nga lajthitë, qumsht nga kokosi dhe qumsht çokollate); jogurt me bazë bimore, 

krimer (shtesa në formë pluhuri) për kafe, turshi, prodhime me bazë domatesh, ushqime te 

gatshme; e gjith e lartëpërmendura me bazë bimore   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

nga drithërat dhe përzierje të drithrave, bukë, pjekurina dhe mall ëmbëltoresh; akullore të 

ngrënshme; sheqer, mjaltë, melase; mustarde; uthull, derdhje salatash, salca; mëlmesa; 

prodhime ushqimore me prejardhje bimësh me bazë të kakaos, çokollatës, kafes dhe 

drithrave, të përpunuara për përdorim dhe për ruajteje; pudingë; e gjith e lartëpërmendura 

me bazë bimore   

 

 

 

(111)  21246 

(151)  18/10/2017 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1157 

(591)  Ngjyrë hiri, ngjyrë e verdhë 

(732)  FORM-ON GmbH Josef-Umdasch-

Platz 1, 3300 Amstetten, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, veçanërisht të një tegu on-line për 

blerës dhe shitës dhe ndërmjetësim në tregti për palë të treta, posaçërisht shitoreve via 

online, të gjita shërbimet e lartëpërmendura për kallëp dhe komponentët e tyre për 
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konstruksione betoni, mbajtësve të peshave, dhe strukturave mbështetëse si dhe 

komponentët e tyre për konstruksionet e kallëpëve të betonit, skeleve dhe komponentëve 

për punë ndërtimore, aksesuarë kallëpesh, i gjith malli i lartëpërmendur i bërë nga metali 

dhe/ose kryesisht jo nga metali (asnjëri nga mallrate e lartëpërmendura i bërë për përdorim 

për mobilje ose për ruajtje të produkteve për shtëpi, dhomave ndihmëse, garazheve, 

punëtorive/hapsirave vendore ose përdorim kopshtarie, as për ose pjesë për mobilje ose 

ruajtjen e produkteve shtëpiake, dhomave ndihmëse, garazheve, punëtorive/hapsirave 

vendore ose përdorim kopshtarie) të gjitha shërbimet e latëpërmendura poashtu lidhur me 

përdorimin dmth mallrave të dorës së dytë   

 

 

 

(111)  21257 

(151)  18/10/2017 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1158 

(591)  E BARDHË, E KALTËR, NGJYRË 

HIRI, NGJYRË PORTOKALLI.  

(732)  Alba Stojku  shoqëri me përgjegjsi të 

kufizuar Durrës, Kodër thuman, Derven, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, gjeodezike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë 

shpëtuese dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, 

akumulim, rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim 

ose reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, disqe për incizim; 

kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; makina automatike dhe 

mekanizma për aparate që aktivizohen me monedha ose zhetonë; arka regjistruese, makina 

për llogarijte, pajisje për procesuim të dhënash dhe kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate 

për shuarjen e zjarrit   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje (gatim), ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalime për ndriçim; aparate ndriçimi për vetura, 

drita të brendshme dhe të jashtme; llampa, poqa elektrik, llampa për prozhektorë, fenerë për 

ndriqim, llambadarë, poqa për ndriqim, llapa për hijezim, poqa për sinjale kahëzimi dhe 

drita për parkim të automjeteve (poqa), drita të përparme për automjete, drita ndalëse, drita 

për sinjalizim dhe drita për parkim, reflektorë për automjete, poqa për reflektorë, 

kondicionerë   

35   Marketing; Menaxhim biznesi; Reklamim; asistencë komerciale ose industriale të 

menaxhimit; Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të mallrave teknike, 

elektroteknike, elektronike, veçanërisht të aparateve për ndriçim, ngrohje, përçim dhe 

instalimeve për ndriçim   
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(111)  21258 

(151)  18/10/2017 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1159 

(591)  E BARDHË, E KUQE 

(732)  Alba Stojku  shoqëri me përgjegjsi të 

kufizuar Durrës, Kodër thuman, Derven, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, gjeodezike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë 

shpëtuese dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, 

akumulim, rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim 

ose reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, disqe për incizim; 

kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; makina automatike dhe 

mekanizma për aparate që aktivizohen me monedha ose zhetonë; arka regjistruese, makina 

për llogarijte, pajisje për procesuim të dhënash dhe kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate 

për shuarjen e zjarrit   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje (gatim), ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalime për ndriçim; aparate ndriçimi për vetura, 

drita të brendshme dhe të jashtme; llampa, poqa elektrik, llampa për prozhektorë, fenerë për 

ndriqim, llambadarë, poqa për ndriqim, llapa për hijezim, poqa për sinjale kahëzimi dhe 

drita për parkim të automjeteve (poqa), drita të përparme për automjete, drita ndalëse, drita 

për sinjalizim dhe drita për parkim, reflektorë për automjete, poqa për reflektorë, 

kondicionerë   

35   Marketing; Menaxhim biznesi; Reklamim; asistencë komerciale ose industriale të 

menaxhimit; Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të mallrave teknike, 

elektroteknike, elektronike, veçanërisht të aparateve për ndriçim, ngrohje, përçim dhe 

instalimeve për ndriçim   

 

 

 

(111)  21260 

(151)  18/10/2017 

(181)  07/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1161 

(732)  R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer Str. 

21-23 40549 Düsseldorf, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  HARMONY FOR BODY & SOUL             

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çaj  dhe produkte sikurse çaji (çajëra frutash, çajëra bimore, infuzione) za 

medicinske svrhe; dodaci ishrani; dijetetski preparati   
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30   Çaj, produkte sikurse çaji (çajëra frutash, çajëra bimore, infuzione) dhe zavëndësuesit e 

tyre , gjithashtu me shtojca përberësish; ekstrakte çaji; çaj i akullët; 

Preparate dhe pije të përgaditura  ( derisa janë të përfshira në klasën 30) ne bazë çaji, 

produkte sikurse çaji ose shtojca përberëse  ose ekstrakte te tyre  ose zavëndësues te tyre; 

aromea për pije, te cilat nuk janë vajëra eterike; kafe; zavendësues për kafe; kakao; 

produkte nga kakao; çokolatë pluhur për pije 

   

32   Pije jo alkoolike;  pije me shtesë çaji  ose me produkte  sikurse çaji; pije frutash; 

shurupe dhe preparate tjera për përgaditjën e pijeve   

 

 

 

(111)  21261 

(151)  18/10/2017 

(181)  08/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1162 

(591)  E verdhë, e bardhë, ngjyrë kafe e 

lehtë, ngjyrë kafe e errët 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A., 1800 

Vevey, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Akullore, akujt e ujit, akuj me shije të ndryshme të frutave , sherbet, ëmbëlsira  

të ngrira, torta të ngrira, kremra të ngrira , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës dhe  përziersit për 

bërjen e  akulloreve dhe / ose akujt e ujit dhe /ose  akuj me shije të ndryshme të frutave dhe 

/ose sherbet dhe / ose ëmbëlsira  të ngrira dhe /ose torta të ngrira, dhe / ose kremra te ngrira 

dhe / ose jogurt të ngrirë   

 

 

 

(111)  21262 

(151)  18/10/2017 

(181)  08/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1163 

(732)  NTP ROSSETI PALLATI I RINIS - 

Rr, Luan Haradinaj Prishtinë, KS 

(740)  Faton Abazi Rr. 28 Nentori-Ferizaj 

 
 

(540)  ROSSETI 

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tregetia me pakic e mbathjeve dhe artikujve prej lekure, tregetia me pakic e 

mveshjeve, tregtia me pakic e produkteve te tjera ne dyqane te specializuara.   
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(111)  21263 

(151)  18/10/2017 

(181)  08/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1164 

(591)  e verdhë, portokalli, e zezë, e kuqe, e 

gjelbërt, e bardhë  

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keks; çokolatë; pjekurina; kreker; vafli; tortë; thekra; ëmbëlsira; akullore; akull 

për ngrënje   

 

 

 

(111)  21121 

(151)  05/10/2017 

(181)  09/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1165 

(591)  Teksti i shkruar FINACCO me te 

kalter: Shkonja I e kthyer mbrapshte me pike 

te kuqe. Shkronja A me te kuqe pa vije ne 

mes 

(732)  Arben Gashi Finacco Kosovo l.l.c 

 Lordi Bajron Aktash 10000 Prishtine, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  21138 

(151)  09/10/2017 

(181)  20/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1203 

(732)  UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 

AL, Rotterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  HYDROFILM 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate dhe supstanca, të gjitha për përdorim ne lavanteri; preparate për 

zbardhim; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; preparate për pastrimin e 

enëve. 
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(111)  21139 

(151)  09/10/2017 

(181)  20/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1204 

(732)  CEM S.R.L Largo Cardinale Alfredo   

 Ildefonso Schuster, 1 Milano, IT 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   dyshek; konstrukcione nga teli për krevate-shtrëter; jastek   

24   shtroja shtrati; mbështjellëse për jastek; mbështjellëse për dyshek   

 

 

 

(111)  21158 

(151)  12/10/2017 

(181)  21/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1205 

(591)  E kaltër, e verdhë, e bardhë, e gjelbër 

(300)  Z-201670956  09/08/2016  SI 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION 

D.O.O. Pivovarniška ulica 2 

1000 Ljubljana, SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj me shtojca me shurupe të bëra nga frutat, çaji, pijet me bazë çaji; 

pije te bëra me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

mielli dhe përgatitjete e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt ushqimor; mjalta, 

melasë; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli 

për freskim; budingët; produktet e nishestesë; produktet e sojës; çokollata dhe produketet e 

çokollatës; kafe e ftohtë   
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32   Pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave ose 

ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; shandy; përzierjet e birrave me 

lemonadë ose lenë portokalli; përzierjet e birrës dhe pijeve pa alkool; ujëtat mineral; ujërat 

e tryezës; ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; sodat (ujërat e gazuar); limonadat; 

pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; pijet e 

frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet  tjera për 

përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht te shtuar, 

produktet ose desertet me bazë qumështi; pijet e perimeve dhe lengjët e perimeve; pijet jo-

alkoolike të perimeve  ose me perime te shtuara; pijet jo alkoolike të fermentuara   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lëngjeve të frutave dhe pijeve me bazë frutash, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim 

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 

publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara 

për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve 

tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi   

 

 

 

(111)  21159 

(151)  12/10/2017 

(181)  21/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1206 

(732)  Genzyme Corporation  500 Kendall 

Street Cambridge, Massachusetts 02142, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  XENPOZYME 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e  sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror; preparate farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, trombozës, dhe sëmundjeve të frymëmarrjes; preparate farmaceutike 

për trajtimin e sëmundjeve të rralla, preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin 

e sëmundjeve infektive, si infeksionet virale dhe bakteriale   
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(111)  21160 

(151)  12/10/2017 

(181)  22/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1208 

(591)  kaltërt, argjenti, bardhë dhe zezë. 

(300)  015263247  23/03/2016  UK 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate Farmaceutike dhe substanca; embëlsira medicinale   

30   Embëlsira jo-medicinale.   

 

 

 

(111)  21161 

(151)  12/10/2017 

(181)  22/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1209 

(732)  İNNOTEK AYDINLATMA 

SİSTEMLERİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Selimpaşa Mah 5008 Sk. No:5/A 

SİLİVRİ ISTANBUL, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për matje dhe pajisje duke pëefshirë ate për qellime shkencore, nautike, 

topografike, meteorologjike, industrie dhe  laboratorie, termometra, për qellime medicinale, 

barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, aparate për testimin per qellime jo 

medicinale, teleskop, periskop, kompasa për përcaktimin e drejtimit, indicator shpejtesie, 

aparate laboratorike, mikroskop, llupa, enë destilimi, shporeta dhe furra për eksperimente 

labotratorike. 

Aparate për xhirim, transmetim ose eprodukim te zërit ose fotografisë, kamera, kamera 

fotografike, aparate televizive, video rekordere, CD dhe DVD plejerddhe rekordere, MP3 

plejer, kompjuter, desktop kompjutere,  tablet kompjutera, mikrofona, zmadhuese, 
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degjuese,aparate telekomunikative, aparate për reprodukimin e zërit dhe/ose fotografisë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, maska për telefona mobil, aparate 

telefonike, shtypës kompjuterik, skener [pajisje për përpunimin e te dhënave],  fotokopjuse 

bartesit e te dhenave  , Magnetike dhe optike dhe softueri kompjuterik dhe programe te 

xhiruara për to,  publikime elektronike te cilat mund te mirrën dhe xhirohen-inçizohen, 

kartela magnetike te koduara  dhe kartela optike. Antena, antena satelitore, zmadhuese për 

antena, pjesë për produktet e cekura. Botues te letrave-kartelave, bankomate (ATM). 

Komponente elektronike te cilat përdoren ne pjeset e  elektronike te makinave dhe 

aparateve, gjysem- transmetuesit, qarku elektronik, qarqe te integruara, çip [qark i 

integruara], dioda, tranzistor [elektronik], koka magnetike per aparate elektronike, reza 

elektronike( brava), fotoçeli, aparate për përdorim nga largësia (komandues) për hapjen dhe 

mbylljen e dyerëve, senzor optik. Numërues dhe indikatorë te sasisë te sasisë për matjën e 

sasisë se shpenzuar, nderëprerës kohe, automatik. Rroba për mbrojtëje nga fatkeqësia, 

rrezatimi dhe zjarri, jeleka sigurie dhe aparate  dhe pajisje  për shpëtim. 

Syza , syze dielli, thjerrëza optike dhe kuti, kontejner, pjes՞ te tyre dhe komponente. 

Aparate dhe instrumente për bartje, transformim, akumulim ose kontrollim te energjisë 

elektrike, priza elektrike, shtëpi shperndarëse [ rrymë], nderprëres elektrik, nderprerës të 

qarkut elektrik-rrymës, siguresa, mbylles për ndriqim, kablla për nisje-start, te qarkut te 

rrymes elektrike, rrezistues elektrik, prizave elektrike, transformator [ për rrymë ], adapter 

elektrik, mbushës te baterive, zile elektrike për dyer, kabllo elektrike dhe elektronike, 

bateri,  bateri-akumulues elektrik. Alarme dhe sisteme kunder thyerjes-vjedhjes,perpos per 

automjete,  zile elektrike. Aparate dhe instrumente per sinjalizim, ndriqim ose shenja 

mekanike  për përdorim ne komunikacion. Aparae për shuarjen e zjarrit, pompa levizëse, 

gypa zjarrëfikesish dhe topa uji per gypa zjarrëfikësish. Radarë, sonarë, aparate dhe 

instrumente për shiqim naten. Magnete dekorative. Metronome.   

11   Instalacione ndriqimi; drita për automjete dhe per hapsira te brendëshme dhe te 

jashtëme. Instalacione për ngrohje te cilat perdorin  lendë djegese te forta, lëngëta ose plini 

ose rrymë,  kalldaja për ngrohje qendrore,  kalldaja  për ngohje instalacione, radijator [për 

ngrohje], shendrrues te ngrohjes, te cilet nuk janë pjesë të makinave, shporeti, furra, 

kolektor ngohjeje solare [për ngrohje]. Gjenerator për avull gaz dhe mjegull, kalldaja avulli, 

perpos per pjesë makinash, gjeneratorë acetileni, gjenerato për oksigjen, gjeneratorë azoti. 

Instalacione për klimatizim dhe ventilim. Instalacione për ftohje dhe ngirje. Pajisje 

elektrike me gaz, instalacione dhe aparate për zierje, tharje dhe vlim: shporeta, enë kuzhine 

elektrike, ngrohes elektrik te ujit, skarë, tharëse elektrike te rrobave; fen për flokë; aparate 

për tharjën e duarve. Instalacione Sanitare, gypa te lakuar per ujë  [ gypa per ujë- brryla], 

instalacione për dush, tualete, kabina dushi dhe per larje, vaska për larje, dërrasa për 

filxhane-guaska tualeti, enëlarëse, lavaman [pjesë të instalacioneve sanitare]. 

Aparate për zbutjen e ujit; aparate për pastrimin e ujit; instalacione për pastrimin e ujit; 

instalacione për pastrimin e ujërave te zeza. Ngrohes elektrik për shtreter  dhe batanije 

elektrike, pë përdorim jo medicinal; jastek elektrik për ngrohje;  ngrohes per këmbë elektrik 

ose jo -elektrik; shishe për ujë te ngrohët. Filtra për akuariume dhe aparate per filtrimin e 

akuariumit. Instalacione industriale për zierje, tharje dhe ftohje. Pasterilizues dhe sterilizues 
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(111)  21162 

(151)  12/10/2017 

(181)  23/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1211 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  COLGATE NATURAL 

EXTRACTS  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës.   

 

 

 

(111)  21163 

(151)  12/10/2017 

(181)  23/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1212 

(300)  53714/2016  23/03/2016  CH 

(732)  Froneri Ltd. Richmond House, 

Leeming Bar, Northallerton, North 

Yorkshire, DL7 9UL, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  FRONERI 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Perime dhe patate (të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera); fruta (të 

konzervuar, të ngrira, të thara ose ziera); këpurdha (të konzervuara, të thara ose të ziera); 

mish, mish i shpensëve shtëpiake, atyre të egra, peshk dhe produkte me ushqim deti, të 

gjitha në formë të ekstrakteve, supave, xhelatinës, të lëngshme, të konzervuara, apo të 

ngrira apo të thara për zierje; xhem; ve; qumsht, krem, xhalp, djath dhe produkte qumshti; 

zëvendësues qumshti; pije qumshti, me predominim qumshti; ëmbëlsirë e bërë me qumsht 

dhe ëmbëlsirë me bazë-kremi; jogurt; soja qumsht (zëvendësues qumshti); fasule soja i 

konzervuar për përdorim tek njerëzit; vajëra të ngrënshme dhe yndyrëra; zbardhues për kafe 

dhe/çaj (krem zëvendësues); suxhuk, sallama; gjalp kikiriki; supa, koncentrate supash; 

supa; kocka supash; supa të konzervuara; supë e pastërt   

30   Kafe, ekstrakte kafesh, preparate me bazë kafe dhe pije me bazë kafe; kafe me akull; 

zëvendësues kafe, ekstrakte të kafes artificiale, preparate dhe pije me bazë të 

zëvendësuesve të kafës; çikore; çaj, ektrakte çaji, preparate me bazë-çaji dhe pije me bazë-

çaji; çaj i ftoftë, preparate me bazë-malte për konsumim nga njerëzit; kakao, preparate me 

bazë-kakao dhe pije me bazë-kakao; çokolladë, produkte çokollade, preparet me bazë-

çokollade dhe pije me bazë-çokollade; ëmbëlsirë, sheqerka, bonbon; sheqer; çamçakëz, jo 

për përdorim medicinal; ëmbëlsues natyral; mallëra të pjekura, bukë, tharm, pasta; biskota, 

torte, ëmbëlsira, vafer (wafers), karamel me gjalë (tofees), ëmbëlsira (të përfshira në këtë 

klasë), puding; akull, akull uji, sherbet, ëmbëlsira të ngrira, torte të ngrira, akullore, jogurt i 
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ngrirë, pluhur dhe gjëra tjera (të përfshira në këtë klasë) për pregaditjen e akullit për 

ngrënje dhe/ose akullit të ujit dhe/ose akulloreve më leng frutash dhe/ose ëmbëlsirave të 

ngrira dhe/ose torteve të ngrira dhe/ose akulloreve dhe /ose jogurtave të ngrirë; mjaltë dhe 

zëvendësues mjalti; drithëra për mëngjes, muesli, kornfleksa, shkopinj drithërash, drithëra 

të gasthme për tu ngrënë; preparatë drithërash; oriz, pasta, nudles (noodles); produkte 

ushqimi të bëra ga orizi, mielli ose drithërat, poashtu në formë të zier; pica; sendviqa; 

preparate pastash dhe brum torte të gatshëm për tu pjekur; salca, salcë soji; salcë domatesh 

(ketchup); produkte për dhënien e shijës apo aromës së gjëra ushqimore; erëza për ngrënje, 

erëza, salcë për sallatë, majonez; mustard; uthull   

43   Ofrimin e ushqimit dhe pijeve; kafeve, kafiteri, kantina, restaurant, restaurant me vet-

shërbim, menza; shërbimet e furnizimit me ushqim; të gjitha këto shërbime poashtu përmes 

aparateve shitëse për pije; ofrimin e aparateve të kafës   

 

 

 

(111)  21164 

(151)  12/10/2017 

(181)  23/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1213 

(732)  Promo-Fruit AG Schluchewäg 1 

CH-8197 Rafz, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Shkurre mjedëre, pjesë e shkurreve të mjedrës, mjedër   

 

 

 

(111)  21166 

(151)  12/10/2017 

(181)  26/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1214 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ORLUTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  21169 

(151)  12/10/2017 

(181)  26/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1215 

(591)  Kuqe, bardhë, kaltërt, verdhë, gjelbërt 

(300)  30 2016 011 965  22/04/2016  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 

4,  86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar,dhlallë; jogurt, jogurt frutash, pije me bazë jogurti, jogurt nga çokolata ose jogurt 

nga kakao; pije  të përziera  nga qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë,djath i butë i bardhë,  

djath i butë i bardhë me fruta dhe bimë; deserte të cilat përbahën  kryesisht  nga qumështi; 

gjalpi; djathi dhe produkte nga djathi;  qumësht dhe kumësht ne pluhur si  gjëra ushqimore, 

më ose pa aditiv; lyrës buke (të cilët përmbajnë yndyrë); milk shejk; kumësht   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte furred he pjekurina te 

qendrueshme-afatgjateajni, posaçërisht torte të gatshme  dhe vafle; pije me bazë kakao; 

pudding nga orizi   

 

 

 

(111)  20730 

(151)  10/08/2017 

(181)  27/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1216 

(732)  EUROTEC SH.P.K. Pallati i Rinisë, 

Prishtinë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa�            

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)  BARON 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; 

ndërmjetësimi në biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të 

biznesit; hulumtimi i tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i 

biznesit; administrimi i biznesit; funksione e zyrës   

41   Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe edukative; organizim shfaqjesh dhe 

spektaklesh teatrore, televizive, radiofonike; organizim show live; organizim festash; 

evenimentesh; konkurseve në fushën e kulturës, artit dhe sportit; organizim kompeticionesh 

sportive; klubeve të sportit e shëndetit; klubeve të natës; ofrim i muzikës dhe orkestrave; 

përgatitje e programeve televizive, radiofonike   

43   Shërbimet që ofrohen ose që kanë të bëjnë me menaxhim ose franshizën e restoranteve 

dhe ndërmarrjeve ose objekteve tjera që merren me: projektimin e restoranteve, 

ndërmarrjeve dhe objekteve të tilla, stërvitjen e personelit për udhëheqje dhë për punë në 
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restorante, ndërmarrjet dhe objektet e tilla, shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; 

akomodimi i përkohshëm, shërbime baresh; restorante; kafene; pajisje të terrenit për 

kampingje; kafene (ushqim dhe 

pije), sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; restorante për 

ushqime të shpejt; restorante vetë shërbyese 

   

 

 

 

(111)  20731 

(151)  10/08/2017 

(181)  27/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1217 

(591)  kuqe, zezë, bardhë 

(732)  EUROTEC SH.P.K. Pallati i Rinisë, 

Prishtinë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa�            

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; 

ndërmjetësimi në biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të 

biznesit; hulumtimi i tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i 

biznesit; administrimi i biznesit; funksione e zyrës.   

41   Organizim aktivitetesh argëtuese, sportive dhe edukative; organizim shfaqjesh dhe 

spektaklesh teatrore, televizive, radiofonike; organizim show live; organizim festash; 

evenimentesh; konkurseve në fushën e kulturës, artit dhe sportit; organizim kompeticionesh 

sportive; klubeve të sportit e shëndetit; klubeve të natës; ofrim i muzikës dhe orkestrave; 

përgatitje e programeve televizive, radiofonike   

43   Shërbimet që ofrohen ose që kanë të bëjnë me menaxhim ose franshizën e restoranteve 

dhe ndërmarrjeve ose objekteve tjera që merren me: projektimin e restoranteve, 

ndërmarrjeve dhe objekteve të tilla, stërvitjen e personelit për udhëheqje dhë për punë në 

restorante, ndërmarrjet dhe objektet e tilla, shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; 

akomodimi i përkohshëm, shërbime baresh; restorante; kafene; pajisje të terrenit për 

kampingje; kafene (ushqim dhe 

pije), sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; restorante për 

ushqime të shpejt; restorante vetë shërbyese 
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(111)  21170 

(151)  12/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1218 

(591)  E BARDHË, E KUQE 

(732)  ISUF CACAJ “GOGAJ AG” 

N.T.SH.T.P.  RR. LUAN HARADINAJ NR. 

23. DEÇAN, KS 

(740)  MILOT MALAJ, "GOGAJ AG" 

N.T.SH.T.P Rr. Meto Bajraktari nr.28, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, bojra, llaqet; preservatives kundër ndryshk dhe kundër përkeqësimit të 

drurit; colorants; fiksuese; resins të para natyrore; metale në fletë metalike dhe formë 

pluhuri për piktorë, decorators, printera dhe artistë   

6   metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialeve të ndërtimit metalike; ndërtesa të 

transportueshme e metali; materialet e metalit të hekurudhave; kabllot jo-elektrike dhe telat 

e përbashkët metali; hekurishte, sende të vogla të pajisjeve metalike; tuba dhe tuba prej 

metali; safes; mallrat e metaleve të përbashkët që nuk përfshihen në klasat e tjera; ores   

7   Makina dhe vegla makine; motorët dhe makina (përveç mjeteve tokësore); makinë 

bashkim dhe transmetimit përbërësit (përveç mjeteve tokësore); bujqësor zbaton përveç 

dorë-operuar; inkubatorë për vezë   

8   Hand mjetet dhe zbaton (dorë operuar); takëm; armëve anësore; makina rroje   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, frigoriferike, tharje, 

ventilating, furnizimi me ujë dhe qëllime sanitare   

16   Letra, kartoni dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera; 

çështje të shtypura; material libërlidhje; fotografi; shkrimi; ngjitëse për artikuj shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; Materialet artistëve; paint brushes; makina shkrimi dhe ato zyra 

(Përveç mobiljeve); mësimore dhe të mësimdhënies material (përveç aparateve); plastik 

Materialet për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Lloji Printers; blloqe shtypjen   

17   gome, guta-percha, gomë, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe jo 

të përfshira në klasat e tjera; plastike në formë të stampuara per perdorim ne prodhimin; 

paketim, ndalimin dhe materialeve izoluese; tuba fleksibël, jo prej metali   

19   Ndërtime (jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; asfalt, katran 

dhe bitum; jo-metalike ndërtesa të transportueshme; monumentet, jo prej metali   

21   shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë (jo prej metali të çmuar ose me to të veshura); 

kombinezon dhe sponges; brushat (përveç paint brushes); Materialet furçë-marrjes; artikuj 

për qëllime pastrimi; steelwool; qelqi papunuara apo gjysmë të punuara ndryshe (përveç 

qelqit të përdorura në ndërtimi); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile nuk janë përfshirë në 

klasat e tjera   

22   litarë, string, rrjeta, tenda, awnings, tarpaulins, sails, thasë dhe çanta (nuk përfshihen në 

të tjera klasa); mbushje dhe mbushje materiale (përveç prej gome ose plastike); tekstile të 

papërpunuara fibroze Materiale   

23   fijeve dhe temat, për përdorim të tekstilit   

25   Veshje, këpucë, kapelë   

27   Tepiha, rugs, Mats dhe hasër, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

653 

 

dyshemeve ekzistuese; 

perdet mur (jo të tekstilit) 

   

 

 

(111)  21174 

(151)  12/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1219 

(591)  E kaltër (Pantone 320U), e zezë 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë, artikuj të veshjes të papërshkueshme nga uji, 

xhaketa të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga uji, dorëza, dorëza për 

skijim, shalla, rripa nga materialet e tekstilit, veshje sportive, veshje sporti (veshje të 

përditshme), fanella sportive dhe pantollona të shkurtë sporti, pantollona sporti, çizme për 

ecje në pyll dhe ngjitje në male, këpucë për ecje, artikuj këpucë sportive (këpucë të 

përditshme), këpucë sporti, këpuce atletike, këpucë për vrapim, këpucë për futboll, këpucë 

për golf, këpucë për skijim   

 

 

 

(111)  21180 

(151)  12/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1220 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   “Veshje, këpucë, mbulesa për kokë, artikuj të veshjes të papërshkueshme nga uji, 

xhaketa të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga uji, dorëza, dorëza për 
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skijim, shalla, rripa nga materialet e tekstilit, veshje sportive, veshje sporti (veshje të 

përditshme), fanella sportive dhe pantollona të shkurtë sporti, pantollona sporti, çizme për 

ecje në pyll dhe ngjitje në male, këpucë për ecje, artikuj këpucë sportive (këpucë të 

përditshme), këpucë sporti, këpuce atletike, këpucë për vrapim, këpucë për futboll, këpucë 

për golf, këpucë për skijim.”    

 

 

 

(111)  21192 

(151)  12/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1221 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  DYNATOUR 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Artikuj sportiv të përfshirë në këtë klasë, gjegjësisht shkopinjë për golf, dorëza 

për golf, çanta për golf, me ose pa rrota, mbulesa për çanta të golfit, mbulesa të kokave të 

shkopinjëve për golf, mbajtëse të çantave për golf, topa golfi, shënjues të topave të golfit, 

ndihmues trajnimi për golf, fanella, vegla për riparimin e divotit (pjesë loje të golfit), vegla 

të riparimit të shënjuesve të goditjes   

 

 

 

(111)  21194 

(151)  12/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1222 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Artikuj gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë, në veçanti aparate për 

trajnime fizike, aparate për bodibillding, pajisje për ushtrime fizike, zgjerues të gjoksit 

(ushtrues), aparate gjimnastike, si dhe pesha, pjesë dhe aksesorë për mallrat e përmendura 
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më lartë, të gjitha të përfshira në këtë klasë; shtangë dore, ulëse për ushtrime, topa, unaza 

dhe shirita zgjerues për ushtrime fizike, biçikleta statike për trajnime dhe rulo të tyre, 

rremtar statik për trajnim; lojra dhe lodra   

 

 

 

(111)  21201 

(151)  13/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1223 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ETIREL 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshmbathje për skijim dhe sporte tjera dimri, 

gjegjësisht xhaketa, mbathje, pantollona që adopotohen për këpucë, këpucë me çafa pa 

lidhëse, veshje njëpjesëshe, dorëza, këpucë dhe çizme; veshje dhe këpucë për sporte që 

luhen në hapësira të mbyllura dhe sportë që luhen jashtë, gjegjësisht xhaketa, pulovera, 

këmisha, fanella, pantollona të shkurtë, funda, fustane, veshje të brendshme, çorapë, 

kasketa, shami, shami për djersitje   

 

 

 

(111)  21176 

(151)  12/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1224 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Helmeta mbrojtëse për sport dhe kohë të lirë; helmeta për skijim, helmeta për 

hokej në akull, helmeta për biçikleta; syze, syze dielli, duke përfshirë syze dielli për ngjitje 

në male dhe bjeshkatari; syze për biçikleta dhe skijim, syze për notim; xhama zmadhues; 

radio lidje (uaki-taki); dylbi; maska për zhytësa; jelek shpëtimi; kostume, dorëza dhe 
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mbyllëse veshi për zhytësa; bova pluskuese, periskopa për notim dhe zhytje   

25   Veshje, këpucë, mbules për kokë; veshje, këpucë dhe mbulesa koke për sport; veshje, 

këpucë, mbulesa koke për sporte dimri; çizme për skijim; çizme për snoubord; kostume për 

larje, shorce (pantollona të shkurtë) për notim, bikine; papuqe flip-flop; dorëza; kapela të 

shkurta   

28   Artikuj sporti të përfshira në këtë klasë, dukë përfshirë mbrojtëse për kyçe, mbrojtëse 

për bërryla, mbrojtëse për supe, mbrojtëse për nyje të këmbëve, mbrojtëse për kërc, 

mbrojtëse për gjunjë, çanta sporti të dizejnuara për transportimin e artikujve të sportit; 

shtresa mbrojtëse (pjesë të kostumeve të sportit); patina me rrota, patina për akull; skejtbord 

(dërrasa me rrota); snoubord (dërrasa për skijim), skija, lidhëse për skija dhe snoubord, 

shtaga për skijim, skuterë   

 

 

 

(111)  21203 

(151)  13/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1225 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  INTERSPORT 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamime, duke përfshirë marketing të drejtpërdrejtë dhe marketing online; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi, menaxhim të kompjuterizuar të dosjeve, shërbime 

për menaxhim të porosive dhe menaxhim të stokut, menaxhim biznesi dhe konsulencë 

organizative, konsulencë për organizim dhe menaxhim në fushën e këpucëve, veshjeve dhe 

artikujve për sport; dekorim të dritareve të shitoreve, demonstrim të mallrave, shpërndarje 

të lëndëve reklamuese, shpërndarje të materialeve reklamuese, studime të marketingut, 

agjenci për import-eksport, dhënie më qira të hapësirës reklamuese, dhënie me qira të 

materialeve publicitare, organizime të ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, 

promocione të shitjeve për tjerët përmes sponsorizimit të ngjarjeve kulturore dhe sportive, 

publikime të teksteve reklamuese, reklamime përmes radios, reklamime përmes 

televizionit; bashkimin e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme për qëllime të tjerëve (pa 

përfshirë transportin e tyre) duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të 

përshtatshme të shohin, zbulojnë dhe blejnë ato mallra apo shërbime, shërbime lidhur me 

përzgjedhjen dhe prezantimin e mallrave dhe shërbimeve, përmes përdorimit të 

dokumenteve të shtypura apo mjeteve elektronike të komunikimit, kjo për qëllim të 

mundësimit të blerjes së tyre përmes postës; prezantime të mallrave në gjitha mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitblerjes; shërbime të administrimit të biznesit për 

procesimin e shitjeve të bëra përmes internetit; shitje me pakicë të mallrave të të gjitha 

llojeve, në veçanti të veshjeve, këpucëve, mbulesave për kokë dhe artikujve të sportit; shitje 

me pakicë përmes rrjeteve kompjuterike globale; shitje me shumicë dhe pakicë; shërbime të 

ofruara përmes një dhënësi të licensuar dhe/apo të licensuari për shërbime franshizë, 
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gjegjësisht transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale; shërbime të konsulencës biznesore 

lidhur me themelimin dhe funksionimin e franshizave   

37   Shërbime të mirëmbajtjes, riparimit dhe të rregullimit (tjunin) për pajisje sportive   

 

 

 

(111)  21208 

(151)  13/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1226 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamime, duke përfshirë marketing të drejtpërdrejtë dhe marketing online; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi, menaxhim të kompjuterizuar të dosjeve, shërbime 

për menaxhim të porosive dhe menaxhim të stokut, menaxhim biznesi dhe konsulencë 

organizative, konsulencë për organizim dhe menaxhim në fushën e këpucëve, veshjeve dhe 

artikujve për sport; dekorim të dritareve të shitoreve, demonstrim të mallrave, shpërndarje 

të lëndëve reklamuese, shpërndarje të materialeve reklamuese, studime të marketingut, 

agjenci për import-eksport, dhënie më qira të hapësirës reklamuese, dhënie me qira të 

materialeve publicitare, organizime të ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, 

promocione të shitjeve për tjerët përmes sponsorizimit të ngjarjeve kulturore dhe sportive, 

publikime të teksteve reklamuese, reklamime përmes radios, reklamime përmes 

televizionit; bashkimin e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme për qëllime të tjerëve (pa 

përfshirë transportin e tyre) duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të 

përshtatshme të shohin, zbulojnë dhe blejnë ato mallra apo shërbime, shërbime lidhur me 

përzgjedhjen dhe prezantimin e mallrave dhe shërbimeve, përmes përdorimit të 

dokumenteve të shtypura apo mjeteve elektronike të komunikimit, kjo për qëllim të 

mundësimit të blerjes së tyre përmes postës; prezantime të mallrave në gjitha mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitblerjes; shërbime të administrimit të biznesit për 

procesimin e shitjeve të bëra përmes internetit; shitje me pakicë të mallrave të të gjitha 

llojeve, në veçanti të veshjeve, këpucëve, mbulesave për kokë dhe artikujve të sportit; shitje 

me pakicë përmes rrjeteve kompjuterike globale; shitje me shumicë dhe pakicë; shërbime të 

ofruara përmes një dhënësi të licensuar dhe/apo të licensuari për shërbime franshizë, 

gjegjësisht transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale; shërbime të konsulencës biznesore 

lidhur me themelimin dhe funksionimin e franshizave   

37   Shërbime të mirëmbajtjes, riparimit dhe të rregullimit (tjunin) për pajisje sportive.”    
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(111)  21212 

(151)  13/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1227 

(591)   E kuqe, e zezë 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çanta sportive dhe për udhëtime, çanta për bjeshkatari, çanta shpine, çanta 

shpine për skijim, në veçanti çanta shpine të bëra nga materiali i papërshkueshëm nga uji; 

çantë hobe për bartjen e foshnjave, mbulesa kundër shiut për çanta; çantë postieri, çanta për 

gjah dhe çanta shpine për gjueti; shalabërës; bastunë dhe shkopa për ecje   

20   Dyshekë që fryhen me ajër dhe dyshekë që nuk fryhen për kamping, tavolina dhe 

karrige për kamping, karrige të lehta, stola dhe kaçile jo nga metali për peshkim; çanta 

gjumi për kamping; shilte dhe jastekë; çanta për kamping të përkohshëm; kuti nga druri apo 

plastika; gardhe dhe shtylla jo nga metali për tenda kampingu   

22   Litarë, spango, rrjeta, tenda në veçanti për kamping, pëlhurë e gomuar, vela.”    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; çizme për peshkim; veshje për ngjitje në male, për 

bjeshkatari, për ngjitje nëpër Alpe (alpinizëm), për gjueti, për peshkim, për kalërim, për 

sporte dimri dhe skijim; këpucë speciale për sport, këpucë për ngjitje në male, këpucë për 

ecje në male; dorëza; kapela   

 

 

 

(111)  21213 

(151)  13/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1228 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  NAKAMURA 
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(511) 12   Biçikleta dhe biçikleta për male, duke përfshirë pjesë dhe aksesorë për to, 

gjegjësisht korniza, timona, shala, rrota, vende për bagazhe, mbrojtëse kundër baltës, goma, 

gypa të brendshëm dhe vende për bagazhe për vetura të përshtatura për transportimin e 

biçikletave; çanta dhe çanta shpine për biçikleta   

 

 

 

(111)  21214 

(151)  13/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1229 

(591)  E kuqe, e zezë 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çanta sportive për gjitha qëllimet, çanta që mbahen në rrip, gjegjësisht çanta rripi 

për ushtrime në vrapim; bastunë nordik për ecje; çanta shpine për sport   

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; kasketa, dorëza, xhaketa, kanotierë, jelekë, 

këmisha, mbathje, pantollona, pantollona të ngushtë këmbe (leging), pantollona të shkurtë, 

shami koke, çorapë, këpucë për vrapim, këpucë për ecje, këpucë për vrapim dhe ecje në 

terrene të vështira, kostume vrapimi, veshje të brendshme, pantofla, këpucë për sporte me 

topa; rripa; veshje dhe këpucë të përshtatura për ushtrimin e sporteve kolektive në hapësira 

të mbyllura dhe hapësira të jashtme, si dhe për trajnime; veshje të papërshkueshme nga uji, 

veshje për çiklistë, veshje për gjimnastikë, kostume për not, tunika, llastikë çorapësh   

28   Artikuj sporti të përfshirë në këtë klasë; topa dhe tpa sporti, topa për hendboll, 

volejboll, basketboll, volejboll plazhi, ragbi, futboll, pompa për fryerjen e topave sportive, 

dorëza për portier, pajisje trajnimi sportive, shkopinjë për topa të lojës në tokë, shkopinjë 

për futboll të vogël, shkopinjë për hokej në fushë, rripa për sport; lojëra; çanta të 

përshtatura për transportimin e artikujve të sportit; xhaketa mbrojtëse, mbrojtëse për 

bërryla, mbrotjëse për gjunjë për përdorim në sport, të bëra nga neoprene, apo tekstili; 

pajisje mbrojtëse për sport, mbrojtëse për kërci, mbrojtëse për nyje, mbrojtëse për kyçe të 

dorës, mbrojtëse për supe   
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(111)  21215 

(151)  13/10/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1230 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation organized 

and existing under the laws of Switzerland) 

Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  SAFINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje, këpucë dhe mbulesa për kokë për 

sport; veshje, këpucë, mbulesa kokë për sporte dimri; kasketa, dorëza, xhaketa, kanotierë, 

jelekë, këmisha, pantollona, triko të ngushta këmbe, pantollona të shkurtë, shami koke, 

dorëza, çorapë, këpucë për vrapim, çizme për ecje, këpucë për terrene të vështira, kostume 

vrapimi, pantofla, këpucë për sporte me topa; rripa; veshje dhe këpucë për sporte ekipi në 

hapësira të mbyllura dhe hapësira të jashtme si dhe për trajnime; çizme për pas skijimi, 

pantollona skijimi të përshtatura për këpucë, këpucë me çafa pa lidhëse; çizme dhe dorëza 

për skijim; veshje dhe këpucë për sporte që luhen me raketë në hapësira të mbyllura dhe 

jashtë; veshje dhe këpucë për tenis; kapela noti, veshje të brendshme për sport   

 

 

 

(111)  21411 

(151)  01/11/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1232 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH Wölflistrasse 2, CH-

3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Helmeta dhe xhaketa mbrojtëse për sport; helmeta për skijim, helmeta për hoke; 

syze dielli, syze për skijim, syze për notim; syze mbrojtëse për skijim, maska për zhytësa; 

jelek shpëtimi; kostume për zhytje, kostume, gjegjësisht kostume për not, dorëza dhe 

mbyllëse veshi; bova pluskuese dhe periskopa për notim dhe zhytje   

18   Çanta shpine, çanta sportive universale, çanta që mbahen në rrip për skijim, çanta 

shpine për skijim në Alpe dhe skijim nordik, çanta dhe çanta shpine, veçanërisht çanta 
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shpine të bëra nga materiali i papërshkueshëm nga uji, posaçërisht të dizejnuara për skijim; 

bastunë për ecje sportive ose ecjë në kohë të lirë, çanta shpine për ecje   

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë, gjegjësisht çizme, këpucë, dorëza, kapela, këmisha, 

fanella, polo këmisha, shorce për larje, veshje sporti, veshje për sërfim, veshje për 

skejtbord, veshje për skijim, veshje për not, veshje për stërvitje, kostume vrapimi, pjesë të 

epërme të kostumeve për vrapim, pantollona të kostumeve për vrapim, shami për djersë, 

veshje për plazh, veshje për borë; kostume, gjegjësisht kostume për borë, xhaketa, xhupa 

me kapuç, gëzofa me kapuç, jelekë, veshje për shi, ponço, pelerine, shalla, xhemperë, 

xhaketa kundër erës, këpucë për vrapim, këpucë për skejtbord, çizme për skijim, mbulesa 

koke për sport, gjegjësisht kapela sporti, kasketa, kapela të shkurta, xhame kundër diellit, 

kapela noti, bereta, tenda dielli; kostume, dorëza, këpucë dhe çizme për skijim dhe sporte 

tjera dimri; pajisje për pas skijim, pantollona për skijim që përshtaten me këpucë; këpuëcë 

me çafa pa lidhëse; veshje dhe këpucë për sporte që luhen me reketa në hapësira të 

mbyllura dhe jashtë; veshje dhe këpucë për tenis; kapela noti; veshje të brendshme për sport   

28   Artikuj sporti, gjegjësisht, mbrojtëse për kyçe të dorës, mbrojtëse për bërryla, 

mbrojtëse për supe, mbrojtëse për nyje të këmbës, mbrojtëse kërci, mbrojtëse për gjunjë; 

rrjeta për tenis, bedminton dhe ping-pong; reketa për tenis, skvosh, ping-pong dhe 

raketboll; mbështjellëse dhe çanta për reketa; tela për reketa; dorëza për reketa; topa dhe 

topa në formë konike, tavolina për ping-pong; skija, lidhëse dhe shtylla për skijim alpik dhe 

nordik; frena për skija; mbështjellëse të dizejnuara enkas për skija; saja, mbushje mbrojtëse 

(pjesë të kostumeve për sport); topa dhe shtaga hokeji; patina akulli; çanta të përshtatura 

për transportimin e gjësendeve të sportit; mbështjellëse mbrojtëse për tavolina të ping-

pongut; lopata këmbësh për not dhe zhytje; rripa për not, pluskues, xhaketa dhe lidhëse rripi   

 

 

 

(111)  21403 

(151)  01/11/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1233 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH Wölflistrasse 2, CH-

3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  VENTMAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; produkte  të veshmbathjes të papërshkueshme 

nga uji, veshje të papërshkueshme nga uji, dorëza (dorëza për skijim), shirita për rripa, rripa 

nga tekstili, veshje për sport, rroba sporti (veshje jo formale), triko sporti dhe kilota sporti, 

pantollona sporti, këpucë për ngjitje në male, këpucë për ecje në male, këpucë sporti 

(këpucë joformale), çizme për sport, këpucë për atletikë, këpucë vrapimi, këpucë futbolli, 

këpucë për golf, çizme për skijim   
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(111)  21422 

(151)  01/11/2017 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1239 

(591)  Akuamarin, e kuqe e errët, cianike, e 

gjelbër, e portokalltë, e kuqe, argjendi dhe 

vjollcë. 

(300)  61578/2016  20/09/2016  CH 

(732)  UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), 

an association of Swiss Law, domiciled 

Route de Genève 46, 1260 Nyon, , CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshjet; këpucët dhe mbathjet; mbulesa për kokë; këmisha ; pëlhurë e thurur 

(veshje); puloverët pa mangë; fanella; jelekë; nënkëmisha (fanella); nënkëmisha (fanella) 

pa mangë, pallto; funde; veshje të brendshme; kostum për banje ; rroba për banje; 

pantallona të shkurtra;pantallona; pulovër; kapela për femra; kësula; kapela; kollan  për 

mbartje; marama; shallet; kapelë me strehë; fanella sportive; bluza; xhaketë ; xhaketë 

sportive; xhaketë stadiumi (veshjet e gjera sportive); setra; veshjet e papërshkueshme nga 

uji; xhaketat; uniformat; kravatat; marama për fyt; manshetë; shirita  dekorues ; dorëzat; 

përparëse të gjata; përparëse, të cilat nuk janë nga letra; pizhame; veshjet për lojëra për 

bebe (të porsalindur) dhe fëmijë; çorapet nga mëndafshi për gra dhe çorapet, lidhëse për 

çorape, rripat; kollanë  për mbartje te pantallonave   

38   Shërbimet e telekomunikacionit; komunikimi me telefona celularë; komunikimi teleks; 

komunikimet elektronike me anë të terminaleve kompjuterike të lidhura me rrjetet e 

telekomunikacionit, bazën e të dhënave dhe me internet apo përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela; komunikimi telegrafik; komunikimi telefonik; komunikimi 

me anë të transmisionit të faksit; shërbimet e  thirrjeve radioelektrike; shërbimet telefonike 

ose shërbimet me video konferencë; emisioni i programeve televizive; emisioni i 

programeve televizive kabllore; emisioni  i radio programeve; emisioni dhe transmetimi i 

radios dhe programit televiziv të sportit  dhe ngjarjeve sportive ; lajme dhe shërbimet e 

agjencisë informative të lajmeve; shërbimet e transmetimit të mesazheve; dhënia me qira e 

telefonave, faks makinat dhe aparatet e telekomunikacionit; transmetimi online i faqeve 

komerciale në internetit apo përmes pajisjeve elektronike të komunikimit pa tela; shërbimet 

e transmetimit të programeve për programet e radio-televizionit nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela; transmetimi elektronik i 

mesazheve; shpërndarja e njëkohshme e incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

ofrimi i qasjes në serverët telematik dhe në ofrimi i qasjes në kohë reale në bisedat e 

forumeve; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; rrjeti i 

telekomunikacionit nëpërmjet  fibrave optike; ofrimi i qasjes në një rrjet global të  

kompjuterëve ose sherbimet e teknologjive të komunikimit interaktiv për qasje komerciale 

në blerje dhe porositje private; telekomunikacioni i informacionit; transmetimin e 

informacionit (duke përfshirë edhe faqet telematike) me anë të telekomunikacionit, të 
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programeve kompjuterike dhe të dhëna të tjera; shërbimet e postës elektronike; ofrim i 

qasjes  në internet apo në ndonjë rrjet të komunikimit elektronik pa tela (shërbimeve të 

telekomunikimit); ofrim i lidhjeve të telekomunikacionit për rrjetet globale kompjuterike 

(internet) ose me bazat e të dhënave; ofrimi i qasjes në ueb faqet e internetit që ofrojnë 

muzikë digjitale në internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global apo përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela; dhënia me qira e kohës së qasjes në MP3 në ueb faqet e 

internetit nëpërmjet rrjetit global të kompjuterëve apo nëpërmjet pajisjeve komunikuese 

elektronike pa tela 

dhënia me qira e kohës për qasje në bazën e të dhënave të serverëve qendror (shërbimet e 

telekomunikacionit); dhënia me qira e kohës për qasje në bazën e të dhënave të 

kompjuterëve (shërbimet e telekomunikacionit); transmetimi i muzikës digjitale me anë 

telekomunikacionit;  transmetimi online të publikimeve elektronike; transmetimin  e 

muzikës digjitale në internet ose nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela; 

transmetimi i  muzikës digjitale nëpërmjet MP3 në faqet e internetit; shpërndarja e 

njëkohshme dhe / ose transmetimi i incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

shpërndarja e njëkohshme dhe/ ose transmetimi i produkteve elektronike interaktive 

edukative dhe argëtuese, programet kompjuterike dhe lojërat kompjuterike; ofrim i qasjes 

kohore në tabela (informacione dhe lajmërime në tabela) dhe të forumeve diskutuese 

(dhomë e bisedimeve) në kohë reale nëpërmjet rrjetit kompjuterik global (shërbime të 

komunikimit); telekomunikacion i multimediave; shërbimet e transmetimit të videotekstit 

dhe teletekstit; transmetimit të informacionit nëpërmjet komunikimit satelitor, mikro-valë 

ose nepermjet mjeteve elektronike digjitale ose analoge; transmetimi digjital i  

informacionit nepermjet kabllove, telave ose fibrave; transmetim i informacionit nëpërmjet 

telefonave celular, telefonave, transmetimi i faksit dhe teleksit; shërbimet e 

telekomunikacionit për marrjen dhe shkëmbimin e informacionit, mesazhe, imazhe dhe të 

dhëna; ofrim i qasjes në diskutimin e grupeve në internet; ofrimi i qasjes për motorët e 

kërkimit për të marrë të dhëna dhe informacione në rrjetet globale   

41   Shërbimet e formimit; stërvitje; argëtim (dëfrim); drejtimi i lotarisë dhe lojërave; 

shërbimet e basteve që lidhen me sportin dhe lojërat; shërbimet hoteliere (sport, argëtim); 

shërbimet hoteliere, do të thotë shërbimet e pranimit të palëve (shërbimet e argëtimit), duke 

përfshirë sigurimin e biletave për ngjarjet sportive ose argëtuese; shërbimet e argëtimit të 

cilat lidhen me ngjarjet sportive; aktivitetet sportive dhe kulturore; organizimi i ngjarjeve 

sportive dhe i aktiviteteve kulturore; organizimi i ndeshjeve sportive; organizimi dhe 

promocioni i ngjarjeve që kanë të bëjnë me futbollin; administrimi i përmbajtjes sportive; 

qiramarrja për sistemet video dhe audio-vizuele; qiramarrja e prodhimeve interaktive dhe 

rekreative, kompakt disqet interaktive, CD-ROM dhe lojërat kompjuterike; prodhimi i 

kompakt disqeve interaktive dhe i CD-ROM (studio shërbime); transmetimi televiziv dhe 

në radio i ngjarjeve sportive; shërbimet e produkcionit për programe në radio dhe televizion 

dhe videokaseta; shërbimet e rezervimit te biletave dhe ofrimit të informatave; harmonizimi 

i kohës gjatë ngjarjeve sportive; organizimi i konkursit të bukurisë ; argëtimi interaktiv; 

shërbimet e basteve online dhe loja nëpërmjet internetit ose cilit do rrjeti tjetër për 

komunikim elektronik pa tel; ofrimi i shërbimeve në lidhje me lojërat shpërblyese; 

informimi në fushën e argëtimit (duke përfshirë sportin), e cila sigurohet në mënyrë 

elektronike nga baza elektronike ose nëpërmjet internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër për 

komunikim elektronik pa tel; shërbimet e lojërave elektronike të cilat transmetohen 

nëpërmjet internetit ose nëpërmjet telefonit mobil; dhënia e librave; dhënia online e librave 
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elektronike dhe gazetave; shërbimet e incizimit video dhe audio; produkcioni i filmave të 

animuar vizatimor për kinema; produksioni i filmave të animuar vizatimor për televizion; 

dhënia me qira e aparateve për incizimin e zërit dhe fotografisë për argëtim; informimi në 

fushën e formimit të siguruar online nëpërmjet bazave kompjuterike të dhënave ose 

nëpërmjet internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër të komunikimit elektronik pa tel; 

shërbimet e përkthimit; shërbimet fotografike; dhënia me qira e stadiumeve të futbollit; 

programimi dhe/ose marrja me qira e shënimeve filmike dhe të zërit dhe video shënimeve   

 

 

 

(111)  21413 

(151)  01/11/2017 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1243 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac  Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  XYLOSOLV 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21417 

(151)  01/11/2017 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1244 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HISTASOLV 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21443 

(151)  01/11/2017 

(181)  30/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1256 

(591)  E bardhë, e kuqe, e kaltër, gri, 

(540)   
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portokalli, e zezë 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  20705 

(151)  14/07/2017 

(181)  30/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1257 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  PERFETTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë   

 

 

 

(111)  21395 

(151)  31/10/2017 

(181)  04/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1262 

(300)  302016010329.5  07/04/2016  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(540)  K TAKE IT VEGGIE 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 29    Fruta të konservuara, të ngrira, të thata, të gatuara dhe perime; xhelatinë, xhem, 

komposto, qumësht; produktet e qumështit, zëvendësuesit e qumështit; vajra ushqimor; 

yndyra ushqimore; vegjetarian dhe zëvendësuesit e mishit për vigan dhe zëvendësuesit e 

mishit të peshkut të përfshira në klasën 29; qumësht vigan dhe produktet zëvendësuese të 

djathit të përfshira në klasën 29; ushqime te përgatitura dhe ushqime  gjysmë te përgatitura  

me përmbajtje kryesisht te perimeve; tofu dhe tofu produktet (me dominim nga tofu); 

perime dhe perime ushqimore delikatese me baze te perimeve, fruta, patate, sallata, 

produktet e qumështit ose vezë  aq sa janë te përfshira ne klasën 29; përhapësit të bërë nga 

perimet te përfshira ne klasën 29,  vegjetarian dhe/ose përbërsit ushqimor  delikates vigan; 

ushqimet e përgatitura dhe ushqimi gjysmë të përgatitur të freskëta, me formë gjysmë- te 

ruajtur ose me formë të ruajtura, kryesisht i përbërë nga perimet; mish, duke përfshirë 

vegjetarian; burger vegjetarian; ushqime vegjetariane më bazë të zëvendësuesit e mishit të 

tilla si soje dhe/ ose alga deti; ushqimore, përkatësisht ushqime delikatese për vegjetarian, 

kryesisht i përbërë nga zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit te  peshkut, 

përhapësit vegjetarian, tofu, produktet tofu, fruta dhe perime të përpunuara; ushqimet e 

përgatitura te bërë nga perimet dhe / ose zëvendësuesit e mishit dhe zëvendësuesit e mishit 

te  peshkut; ushqime të ngrira vegjetarian me bazë prej perimeve, fruta, patate, sallat, 

perime bishtajore, arra, kërpudha, soje, zëvendësuesit e mishit, zëvendësuesit e mishit te 

peshkut, zëvendësuesit e bulmetit, produktet e bulmetit ose vezë; ushqime te lehta 

vegjetarian te përgatitura, te thata ose perime të freskëta; perimeve të bazuara për 

zëvendësuesit e mishit dhe  per zëvendësuesit e mishit te peshkut; perime per  

zëvendësuesit e mishit ne formë te burgerve; ushqime me bazë soje; fruta dhe perime te 

konservuara; ushqimet te bëra nga perimet, vegjetarian dhe/ose perbersit ushqimor  

delikates vigan si dhe ushqimet te para gatuar te papërpunuara (të bazuar në perime,fruta, 

patate, produkteve te qumështit ose vezë), sallata; perime dhe ushqimet vegjetarian 

delikatese bazuar ne perime bishtajore, arra, kërpudha, soja, zëvendësuesit e mishit, 

zëvendësuesit e mishit peshkut, zëvendësuesit e bylmetit ose produktet e bulmetit (te 

përfshira ne klasën 29); përhapsit te bërë nga perimet te përfshira ne klasën 29; havjar 

(speca te konservuar); qumësht me proteina; ekstrakte te algave te detit për ushqim; 

alginate për qëllime kuzhine;  pije eggnog jo alkoolike; sallatat antipastë; mollë e pastër; 

fasule , te konservuara; lëng mishi, koncentrat prej lëngut mishit; yndyrë- me përmbajtje te 

përzierjeve për feta bukës; gjalpë; gjalpë krem; dates; gjizë; te verdhët e vezëve; vezë 

pluhur; albumina për qëllime të kuzhinës; te bardhët e vezëve; bizele, të konservuara; 

gjalpë kikiriku; kikirikë, i konservuar; trangujt e vegjël; patate të skuqura me pak yndyrë; 

substancat yndyrore për prodhimin e yndyrave ushqimore; çips prej frutave; fruta te 

konservuar ne alkool; xhelatin prej frutave; pulpë frutash; sallat frutave; ushqime te lehta 

me baze prej frutave; xhelatine për ushqim; xhelatin; perime, te thata; fruta te konservuaa; 

perime te konservuara; krem (perimeve); sallata te perimeve; enë te thekura;  

qumësht kërpi (zëvendësues i qumështit); reçel xhenxhefili; jogurt; preparatet e perimeve 

për supa; gjalpë kakao; krem frutash; çips te patateve; thekon te patateve; krofne patateve; 

djath;  kefir (pije qumështi); humus (pastë e qiqre); kimi (gjellë perimesh e fermentuar); 

gjalpë kokosi; yndyrë kokosi (për ushqim); kokos; dehidrues; vaj kokosi; fruta, të zier; 
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qumështi i kondensuar; reçel; hudhër (te konservuara); çorba; supa; qofte; kumis; krem 

artificial (zëvendësues të produkteve të qumështit); vaj liri për qëllime të kuzhinës; lecitinë 

për qëllime të kuzhinës; thjerrëz, te konservuara; vaj misri; bajame te bluara; margarinë; 

marmelatë; qumështi i fermentuar për qëllime të kuzhinës; pije qumështi; predominon 

qumështi; ajkë qumështi e rrahur; hirrë; arra të përgatitur,fruta; të ziera; fruta të 

konservuara; fruta të ngrira; fruta, mbuluar me shtresë (konservuar (proshutë.); sallat 

frutash; vajra ushqimor; ulli, te konservuar; vaj ulliri për ushqim; vaj nga bërthama palmës 

për ushqim; vaj palme për ushqim; pektinë për qëllime të kuzhinës; lëngje perimesh për 

gatim; turshi djegëse turli; turshi; kërpudha, të konservuara; polen përgatitur për ushqim; 

salcë boronice (komposto); qumështi i fermentuar; gjize; vaj kolza per ushqim; qumësht 

orizi (zëvendësues të qumështit); ryazhenka (qumësht i fermentuar nga pjekja); rrush i 

thatë; krem (produkte te gjizes); sallata (te pergaditura); fara, të përgatitur; lakër turshi; 

lëvore te frutave; shllag krem; sitan dhe produktet nga sitan; vaj susami; tahini (paste prej 

farave te susamit); salcë kosi; soja; te konservuar, për ushqim; qumësht soje(zëvendësues 

qumështi); fara luledielli, te pergaditura; vaj luledielli për ushqim; preparatet për përgatitjen 

e supave; tofu; pastë domateve; pire domateve; lëng i domateve për gatim; trufles; te 

konservuara; aloe vera e përgatitur për konsum njerëzor; preparate për përgatitje boillon; 

qep, te konservuara; jogurt dhe produktet e jogurtit me baze soje; qumësht tërshërë (pije).   

30   Kafe; qaj; kakao; kafe artificiale; oriz; sago; miell; preparatet e bëra nga drithërat; 

bukë; pastë dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; akuj dhe akullore; sheqer; mjaltë; melasë; tharm; 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); erëza; akull; perime, vegjetarian 

dhe vegan delikatese ushqimore, kryesisht te përbërë nga pastat, të përfshira në klasën 30; 

mallrat e larte shënuara, ku është e mundur, dhe në formën e ushqimeve të përgatitura, 

ushqimeve gjysme te përgatitura ose ne forme te ngrire; përhapësit me baze kakao, 

çokollatë, arra dhe mjaltë (të përfshira në klasën 30); vegjetarian dhe/ose vegan pite; te 

përfshira ne klasën 30; ushqim vegjetarianë te bazuar në produktet te drithërave, maja dhe / 

ose pasta erëza; ushqime të bëra nga produktet e drithërave apo produkteve të tjera bimore, 

përkatësisht perime bishtajore, oriz, petë; salca me bazë bimore; përgatitjet ushqimore si 

ushqime në formë vegjetarian apo si ushqim rosticeri te bëra nga mielli apo drithërat; 

ushqime e gatshme  të bëra nga ushqimet vegjetariane te bazuar në produktet e drithërave, 

maja dhe / ose pasta erëza; pasta vegjetariane dhe/ose te mbushura me vigan; perime, 

ushqimet delikatese vegjitariane dhe ushqimet vi delikatese vigan; kryesisht me përmbajtje 

te pastave aq sa janë të përfshira në klasën 30; akuj ushqimore dhe akullore me baze soje; 

ëmbëlsira vegjetariane dhe vegan; alga deti (erëza); glikanxo; aromatizues, përveç vajrave 

esenciale, për pije; aromatizues, përveç vajrave esenciale; miell gruri; aromatizues, përveç 

vajrave esenciale, për torte; pastë; birra vinegar; agjentët e trashjes për gatimin ushqimeve; 

agjentët lidhës për akullore; lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues çaj; fasule 

ushqimore; karamele; simite; bukë pa maja; canapes; biskota petit beurre; hamburger me 

djathë (sandviçë); çou- çou (erëza); chutneys (erëza); kuskus (bollgur); kerri (erëza); krem 

karamele; mousses (desert) (embelsira); qaj i ftoftë; ëmbëlsira kikirkave ; esenca për 

produktet ushqimore; përveç esenca eterike dhe vajra esenciale; fjongo vermiçeli; krem 

sheqer; salca frutash; rollne pranverore (ushqim); pasta;  

xhelatinë frutave (ëmbëlsira); kaçamak; elb i zhveshur; elb husked; miell elbi;  elb 

(grimcuar); pije me bazë çaji; copëza  drithërash; biskota prej drithërave; drithëra të 

bazuara në ushqim rostiçeri; erëza te përziera; karafil (erëza); glukozës për qëllime të 

kuzhinës; aditivët gluten për qëllime të kuzhinës; semolina; bollgur për ushqim njerëzor; 
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tërshërë e  grimcuar; tërshëre ne formë fletëzash; drithëra te qeruara; kernela tërshëre; 

havell; xhenxhefil (erëza); jogurt i ngrirë (akujve ëmbëlsirave); aromatizues kafeje 

[aromatizues]; kafe artificiale; përdorim preparateve si zëvendësues kafeje; pije  me bazë 

kafeje; pije me bazë- kakao; bonbone; kaperi; karamelet; miell patateve; çamçakëz; biskota, 

keksë; keçap (salcë); kripë për gatim; kripë për ruajtjen e ushqimeve; biskota te thata; 

barishte te përpunuara; qaj barishte, jo medicional; torte; krem torte; barishte te kopshtit, te 

konservuara (erëza); përzierjet e tortave në formë pluhuri; brumë tortave; shafran i Indisë; 

liquorice (ëmbëlsira); liquorice ne form te shiritave (ëmbëlsira); kek me xhenxhefil; flaxsid 

për konsum njerëzor; misër, i bluar, misër i pjekur; misëri fletëzuar; griz; miell misri; qull 

prej misri; makarona; makaruns (pastë); maltozë; malt për konsum njerëzor; biskota malti; 

ekstrat malti për konsum njerëzor; sheqer elbi; ëmbëlsira te bajameve; marinade; marzipan; 

paste bajamesh; majonezë; uji i detit për gatim; ushqime te miellzuara; melasë; pije te kafes 

me qumësht; pije kakao me qumësht; pije çokollatë me qumësht; miell- produktet mulliri; 

pasta shortcrust; nutmeg(arrëmyshk); muesli; ushqime me bazë tërshërë; pimiento; nudle- 

me bazë ushqimore; pasta; sheqer pallme; thërrime buke; salca për përdorim me pasta; 

pasties; pite; tableta (ëmbëlsira); pesto (salcë); petit katërsh (torte); petull; piper; kek me 

xhenxhefil; mint për ëmbëlsira; sheqerka mints; allspice; pica; kokoshka; propolis; 

ëmbëlsira te drithërave me shumë proteinë; puding; kokoshka; quiches (pjekurinë me 

mbushje); quinoa te përpunuar; ravioli; ëmbëlsira orizi; ushqim orizi me bazë rostiçeri; 

ereza; akull, natyrore ose artificiale; kafe (e papjekura ); shafran (erëza); preparatet për 

përforcimin e shllag kremit; materialet lidhëse për sallatë; sandviç; salca (erëza); 

fermentuesit; çokollatë; çokollatë e pijshëm; krem (çokollate ); qimnon i zi; kripë selino; 

baps; miell mustardë; pastë nga kokrrat e sojës (erëza); miell soje; salcë soje; sherbet 

(akull); salca (erëza); spageta; pluhurat për akullore; sode buke (bikarbonat i sodës për 

qëllime te pjekjes); niseshte ushqimore; niseshte për ushqim; glikanxo ylli; ëmbëltues 

(natyrore); tabbouleh; tacos; tapiokë; miell tapioke; brumë; fermentues për pasta; pasta e 

miellzuar ushqimore (pasta); salce domatesh; torta; tortilla; vanilje (aromatizues); vanilje 

(zëvendësuesit e vaniljes); vafer; krem tartar për qëllime kuzhine; fara gruri për konsum 

njerëzor; erëza; preparate aromatike për ushqim; çikore (zëvendësues i kafes); kanellë 

(erëza); gluten i përgatitur për ushqim; sheqer bajamesh; ëmbëlsira për dekorimin pemës se 

Krishtlindjeve; sheqerka dhe ëmbëlsira; buke e terur   

31   Bujqësi, hortikulturë dhe  produkte pylli; fara dhe kokrra (fara) të përpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta; bimë dhe lule natyrale; ushqime të kafshëve; 

malt; bime kopshti,  te freskëta; arra të papërpunuara; quinoa të papërpunuara   

32   Birra,ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; pije jo-alkoolike me baze soje; pije 

jo-alkoolike me baze tërshëre; pije jo-alkoolike me baze bajamesh; pije jo-alkoolike me 

baze qumështi te kokosit dhe preparatet tjera me bazë bimore; ekstrakte frutash jo-

alkoolike; pije me lëng frutash (jo-alkoolike); pije jo- alkoolike; pije joalkoolike me bazë 

mjalti; pijet aloe vera, jo alkoolike; aperitivë, jo alkoolik; cider, jo-alkoolike; birrë;  

kokteje me bazë birre; wort birr; pluhur për shkumëzimin e pijeve; pastile për shkumëzimin 

e pijeve; kokteje, jo-alkoolike; qumësht kikiriku (pije jo-alkoolike); preparate për bërjen e 

ujit mineral; preparate për bërjen ujit të gazuar; ekstrakte për bërjen e pijeve; nektar frutash, 

jo-alkoolike; lëngje; lëngje të perimeve (pije); hops ekstrakt për bërjen e birrës; limonadë 

me xhenxhefil; pije Isotonic; uji i gazuar; kvas (pije jo-alkoolike); limonadë; shurup për 

limonadë ; ujë lithia; malt birre; malt wort; qumësht bajamesh (pije); orgeat; ujë mineral 
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(pije); pije hirre; shirë (must); preparatet për të bërjen pijeve; preparatet për bërjen likereve; 

sarsaparilla (pije jo-alkoolike); ujë seltzer; shurup për pije; ujë soda; pije me baze soje, 

përveç zëvendësuesve të qumështit; sherbet (pije); ujë tryeze; lëng domatesh (pije); shirë 

rrushi, e pa fermentuar; ujërat (të pijshëm ). 
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(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televuizioneve, si dhe audio e 

video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje 

periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syzë 

të mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matër të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 2D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 
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aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura,televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më artë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobile, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin e kafshëve; agjenda elektronike; aparate 

për kontrollimin e vulosjes së postës; regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; makina diktimi; shenjues të palës së kthyer të rrobave; makina 

votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina 

faksimili; aparate dhe instrumente peshimi; peshore; tabela elektronike të njoftimit; aparate 

matëse; naforë [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; pajisje 

kontrolli nga distance; fije për përçimin e dritave [fibra optik]; instalime elektronike për 

kontrollë nga distanca të operimeve industrial; parandalues të vetëtimës; elektrolizatorë; 

pajisje për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje 

shpëtuese; alarme fishkëlluese; karikatura të animuara; qirinjë në formë të vezëve; bilbila 

fishkëllues për qenë; magneta zbukures; gardhe të elektrizuara; frenues të veturave portativ 

që kontrollohen nga distanca; çorapë që ngrohen me rrymë 
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(511) 29   Mish,peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte nga mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjeme, kompote; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; sardina; bujoni; supa; kavijar; fruta, të 

konservuara; perime,të konzervuara; djath; frappe qumështi; fletëza frutash; fruta te ngrira; 

fruta, të konzervuara; fruta te konzervuara ne alkohol; fruta, të ziera; fruta te kristalizuara; 

këpurdha te konzervuara; xhelatin; xhelatinë për ushqim; xhelatinë frutash; preparate për 

supa nga perimet; perime, te konzervuara; perime, te ziera; perime te thara; lente, te 

konzervuara; sallata frutash; sallata nga perimet; margarinë; ajkë e tundur; ajkë ( produkte 

qumështi); patate te ferguara (çips); çipk me kalori te ulët nga patatet; peshk, i konzervuar; 

shpezë të cilat nuk janë të gjalla; preparate për pregaditjën e supave; uzhinë frutash; lëngje 

nga perimet për zierje; lëng nga domatja per zierje; jogurt.   

30   Kafa, çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioca dhe sago; miell dhe preparate te 

punuara nga drithërat; buk, pjekurina dhe embëlsira; embëlsita te ngrira; sheqer , mjaltë, 

melasë – shirup; tharem buke, pluhur per pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca – lyrese, 

melmesa; erëza, melmesë; akull; ushqim ne bazë tërshere; ushqim mielli; nisheste per 

ushqim; anis; fara anisi; melmesa; aroma për kafe; aroma, perpos vajërave eterike; aroma, 

perpos vajërave eterike, për pije; aroma, perpos vajërave eterike, për torte; tërsherë e 

bluara; tërsherë e qeruar; pllaka me protein te larta nga drithërat ; rrënjë e embël 

(embëlsirë); pije me bazë kakao; pije me bazë kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë 

çaji; soda bikarbon për zierje; biskota; biskota te njëlmëta; petit-beure biskota; embëlsira 

[bombone]; simita; puding; kakao; pije qumështore nga kakao; pije qumështore nga kafeja; 

kafe e pa pjekur; cimet (melmesë); karamele (embëlsirë); melmesë; kreker; kuskus (griz); 

torte; miell gruri; miell; xhelatinë frutash (embëlsira); akull për ushqim; pluhur per 

pjekurina; makarona; majonez; bukë dy here e pjekur- dvopek; buk pa tharem; thermia 

buke; buk vekne; brumëra; pesto (salca); pica; preparate nga drithërat; raviole; krip për 

zierje; salcë nga domatet; salcë soje; lyrese per sallata; sendviça; biber (melmesë); quell 

tershere; griz; miell misri; ushqim i shpejtë me bazë drithërash; ushqim i shpejtë me bazë 

orizi; sherbet (i akullt); shpageta; lëngje te trasha-mishrave ( salcai); peta-te prera fije – 

brumëra; pite nga frutat- kuleç; peta fije per supa; shafran (melmesë); gjumbir (melmesë).   

43   Ofimi i shërbimeve per ushqim dhe pije; akomodimi i përkohëshem; kafiteri; kafiça; 

huazimi i akomodimit te përkohëshëm; kantina; rezervimi i hoteleve; rezervimi i 

akomodimit te perkohëshëm; sigurimi i akomodimit ne hotele; restorane; restorane 

cvetësherbyese; hotele; sherbimet e bareve; sherbimet e akomodimit ne kampe per pushim; 

ketering,  hoteleri, ushqim dhe pije; motele; snek-bare   
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(511) 29   Mish,peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte nga mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjeme, kompote; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; sardina; bujoni; supa; kavijar; fruta, të 

konservuara; perime,të konzervuara; djath; frappe qumështi; fletëza frutash; fruta te ngrira; 

fruta, të konzervuara; fruta te konzervuara ne alkohol; fruta, të ziera; fruta te kristalizuara; 

këpurdha te konzervuara; xhelatin; xhelatinë për ushqim; xhelatinë frutash; preparate për 

supa nga perimet; perime, te konzervuara; perime, te ziera; perime te thara; lente, te 

konzervuara; sallata frutash; sallata nga perimet; margarinë; ajkë e tundur; ajkë ( produkte 

qumështi); patate te ferguara (çips); çipk me kalori te ulët nga patatet; peshk, i konzervuar; 

shpezë të cilat nuk janë të gjalla; preparate për pregaditjën e supave; uzhinë frutash; lëngje 

nga perimet për zierje; lëng nga domatja per zierje; jogurt   

30   Kafa, çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioca dhe sago; miell dhe preparate te 

punuara nga drithërat; buk, pjekurina dhe embëlsira; embëlsita te ngrira; sheqer , mjaltë, 

melasë – shirup; tharem buke, pluhur per pjekurina; krip; mustardë; uthull, salca – lyrese, 

melmesa; erëza, melmesë; akull; ushqim ne bazë tërshere; ushqim mielli; nisheste per 

ushqim; anis; fara anisi; melmesa; aroma për kafe; aroma, perpos vajërave eterike; aroma, 

perpos vajërave eterike, për pije; aroma, perpos vajërave eterike, për torte; tërsherë e 

bluara; tërsherë e qeruar; pllaka me protein te larta nga drithërat ; rrënjë e embël 

(embëlsirë); pije me bazë kakao; pije me bazë kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë 

çaji; soda bikarbon për zierje; biskota; biskota te njëlmëta; petit-beure biskota; embëlsira 

[bombone]; simita; puding; kakao; pije qumështore nga kakao; pije qumështore nga kafeja; 

kafe e pa pjekur; cimet (melmesë); karamele (embëlsirë); melmesë; kreker; kuskus (griz); 

torte; miell gruri; miell; xhelatinë frutash (embëlsira); akull për ushqim; pluhur per 

pjekurina; makarona; majonez; bukë dy here e pjekur- dvopek; buk pa tharem; thermia 

buke; buk vekne; brumëra; pesto (salca); pica; preparate nga drithërat; raviole; krip për 

zierje; salcë nga domatet; salcë soje; lyrese per sallata; sendviça; biber (melmesë); quell 

tershere; griz; miell misri; ushqim i shpejtë me bazë drithërash; ushqim i shpejtë me bazë 

orizi; sherbet (i akullt); shpageta; lëngje te trasha-mishrave ( salcai); peta-te prera fije – 

brumëra; pite nga frutat- kuleç; peta fije per supa; shafran (melmesë); gjumbir (melmesë).   

43   Ofimi i shërbimeve per ushqim dhe pije; akomodimi i përkohëshem; kafiteri; kafiça; 

huazimi i akomodimit te përkohëshëm; kantina; rezervimi i hoteleve; rezervimi i 

akomodimit te perkohëshëm; sigurimi i akomodimit ne hotele; restorane; restorane 

cvetësherbyese; hotele; sherbimet e bareve; sherbimet e akomodimit ne kampe per pushim; 

ketering,  hoteleri, ushqim dhe pije; motele; snek-bare   
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(111)  21279 

(151)  19/10/2017 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1281 

(732)  Orexigen Therapeutics, Inc. 3344 

North Torrey Pines Court, Suite 200 , CA 

92037 La Jolla, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  MYSIMBA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorimin e trajtimit të obezitetit si dhe stimulim për 

humbje peshe   

16   Materiale të shtypura, si broshura, gazeta dhe buletine për temën e menaxhimit të 

peshës si dhe trajtimin e obezitetit.    

44   Ofrimi i informatave mjekësore në fushën e menaxhimit të peshës si dhe trajtimin e 

obezitetit.   

 

 

 

(111)  21392 

(151)  31/10/2017 

(181)  10/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1287 

(732)  BELUPO lijekovi I kozmetika d.d. 

Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  PINOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21278 

(151)  19/10/2017 

(181)  10/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1288 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, 

Birmingham B24 9HY, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   
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(111)  21320 

(151)  30/10/2017 

(181)  11/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1291 

(591)  E kuqe, e bardhë, gri dhe blu 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës   

 

 

 

(111)  21321 

(151)  30/10/2017 

(181)  11/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1292 

(591)  E kuqe, e bardhë, gri, rozë e lehtë dhe 

rozë e errët. 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës   

 

 

 

(111)  21322 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1293 

(591)  E kuqe, e bardhë, blu dhe kafe 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës   

 

 

 

(111)  21323 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1294 

(732)  3M Company 3M Center, 2501 

Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, 

US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SCOTCH-BRITE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate pastruese ; preparate lustruese; preparate fërkuese dhe gërryese; faculeta 

dhe pëlhura të përfshira në preparatet për pastrim; fletë gërryese dhe jastëk   

 

 

 

(111)  21324 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1295 

(732)  YUMESHOKUNIN CO.,LTD 4-5, 

Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 562-

0043, JP 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikale.    

3   Preparate antistatike për qëllime shtëpiake; preparate për largimin e yndyrave për 

qëllime shtëpiake; preparate për largimin e ndryshkut; substanca (conditioner) për ruajtjen e 

rrobave në lavanderi; preparate zbardhuese për lavanderi; kompozimet për largimin e 

ngjyrave; preparate lustruese; sapun dhe detergjente; pastë dhëmbësh; kozmetikë; 

parfumeri.   

21    Furça elektrike për dhëmbë ; furça të dhëmbëve; këllëfët për furça të dhëmbëve.   



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

676 

 

 

 

 

(111)  21328 

(151)  31/10/2017 

(181)  11/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1296 

(732)  YUMESHOKUNIN CO.,LTD 4-5, 

Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 562-

0043, JP 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Furça elektrike për dhëmbë ; furça të dhëmbëve; këllëfët për furça të dhëmbëve   

 

 

 

(111)  21330 

(151)  31/10/2017 

(181)  12/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1300 

(732)  Alois Pöschl GmbH & Co. KG 

Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen, DE 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i paperpunuar dhe i prodhuar; produkte duhani; llulla duhani; duhan 

cigare; duhan që përtypet; duhan i copëtuar; burnot; shkrepëse; artikuj për përdoruesit e 

duhanit; artikuj për marrësit e  burnotit; puro; cigare dhe cigarilo, llulla duhani; filtra, 

pastrues, rafta, mbajtëse, tabaka, bishta dhe mjete, të gjitha për llulla duhani; kuti me 

lagështi të pandryshueshme për ruajtjen e purove ose cigareve; letër cigaresh; aparate për 

dredhjen e cigareve; tub cigare; aparate per mbushjen e cigareve të zbrazura; fitil për cigare 

dhe çakmakë purosh; bishta me  filter për cigare dhe puro; kuletëza duhani; gurë çakmaku 

dhe gurë ndezës; kuti purosh; sigaresh, llullash, burnoti dhe duhani, poçe dhe kuletëza; 

tavlla(taketuke), dispenzues burnoti përkatësisht burnot bombola me kapacitet për 

dispenzim të majës së burnotit; barëra për t’u tymosur; thika të duhanit; bombola gazi për 

çakmakë purosh dhe cigaresh; çakmakë gjepi jo nga metali i çmuar; kuti për përdoruesit e 
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duhanit, mbajtëse purosh, mbajtëse cigaresh, prerës purosh dhe gërshërë purosh, asnjëra e 

përbër prej metali të çmuar, pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  21335 

(151)  31/10/2017 

(181)  13/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1301 

(591)  E kuqe E verdhë  E kaltër E gjelbër 

(732)  KIDS ACADEMY sh.p.k Lagja Nic, 

rr. Bekim Fehmiu, Çagllavicë,10050 

Gracanicë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21334 

(151)  31/10/2017 

(181)  13/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1302 

(732)  KIDS ACADEMY sh.p.k Lagja Nic, 

rr. Bekim Fehmiu, Çagllavicë,10050 

Gracanicë, KS 

 
 

(540)  KIDS ACADEMY 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21340 

(151)  31/10/2017 

(181)  13/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1303 

(591)   e kuqe e verdhe dhe e bardhe 

(732)  EMIT Private Company Enterprise for 

Marketing Ideas & Technology 

38, Kon.Karamanlis Ave. GR 54639 

Thessaloniki, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 29    Mishra; prodhime mishi; peshk, midhje dhe produkte deti; mëlmesa peshku dhe 

midhje; produkte baxhoje dhe zëvendësues të tyre; djath; vezë zogjsh dhe produkte veze; 

vajra dhe yndyrna; fruta, kërpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arrorët dhe perimet 

bishtajoret); xhelatinra, reçelna, komposto, fruta dhe mëlmesa perimesh; vakte të 

përgatitura, supra dhe zahire, meze të lehta dhe ëmbëlsira.   

30    Ushqim gjysmë i gatshëm që përgatitet lehtë dhe ushqime të konservuara pikante që 

kërcasin; kripëra, erëza, salca dhe mëlmesa gjelle; salca pikante, çatni dhe pasta; produkte 

të pjekura, embëlsira, çokollata dhe deserte; bukë; pasta, kek, torta dhe biskota (ëmbëlsira);  

ëmbëlsira (sheqerka), kallëp me sheqer dhe çamçakëzë; kallëpë me drithëra dhe kallëpë 

produkte energjike; sheqerna, ëmbëlsuesa natyral, veshje dhe mbushje të ëmbëlta, produkte 

blete; shurupra dhe melasa; glazura dhe mbushje të ëmbla; akull, akullore, kosra të ngrirë 

dhe sorbeto; kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësues të tyre; drithra të përpunuar, niseshtera, 

dhe produkte të bërë prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; makarona, nudla dhe shuka buke 

të thara dhe të freskëta; oriz;  miell drithëra, qullra dhe kaçamakë për mëngjes; maja dhe 

agentë për ardhje brumi; brumra, brumra të rrahur, dhe përzierje të tyre.   

31   Kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; prodhime bujqësore dhe të akuakulturës, 

produkte kopshtarie dhe pylltarie; alga për konsum nga njeriu dhe kafsha; bimë; fruta, 

arrore, perime dhe barishte të freskëta; malta dhe drithëra të papërpunuara; torfë natyrale ; 

lule;farëra, zhardhokë dhe filiza për mbarështim bimësh: pemë dhe produkte pyjorë; mbetje 

bimësh (lëndë e parë); kërpurdha; ushqime dhe tagji për kafshë; shtroje kashte dhe mbetje 

për kafshë.   

 

 

 

(111)  21343 

(151)  31/10/2017 

(181)  13/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1304 

(591)  e kuqe; e verdhe dhe kafe 

(732)  EMIT Private Company Enterprise for 

Marketing Ideas & Technology 38, 

Kon.Karamanlis Ave. GR 54639 

Thessaloniki, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishra; prodhime mishi; peshk, midhje dhe produkte deti; mëlmesa peshku dhe 

midhje; produkte baxhoje dhe zëvendësues të tyre; djath; vezë zogjsh dhe produkte veze; 

vajra dhe yndyrna; fruta, kërpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arrorët dhe perimet 

bishtajoret); xhelatinra, reçelna, komposto, fruta dhe mëlmesa perimesh; vakte të 
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përgatitura, supra dhe zahire, meze të lehta dhe ëmbëlsira.   

30   Ushqim gjysmë i gatshëm që përgatitet lehtë dhe ushqime të konservuara pikante që 

kërcasin; kripëra, erëza, salca dhe mëlmesa gjelle; salca pikante, çatni dhe pasta; produkte 

të pjekura, embëlsira, çokollata dhe deserte; bukë; pasta, kek, torta dhe biskota (ëmbëlsira);  

ëmbëlsira (sheqerka), kallëp me sheqer dhe çamçakëzë; kallëpë me drithëra dhe kallëpë 

produkte energjike; sheqerna, ëmbëlsuesa natyral, veshje dhe mbushje të ëmbëlta, produkte 

blete; shurupra dhe melasa; glazura dhe mbushje të ëmbla; akull, akullore, kosra të ngrirë 

dhe sorbeto; kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësues të tyre; drithra të përpunuar, niseshtera, 

dhe produkte të bërë prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; makarona, nudla dhe shuka buke 

të thara dhe të freskëta; oriz;  miell drithëra, qullra dhe kaçamakë për mëngjes; maja dhe 

agentë për ardhje brumi; brumra, brumra të rrahur, dhe përzierje të tyre   

31   Kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; prodhime bujqësore dhe të akuakulturës, 

produkte kopshtarie dhe pylltarie; alga për konsum nga njeriu dhe kafsha; bimë; fruta, 

arrore, perime dhe barishte të freskëta; malta dhe drithëra të papërpunuara; torfë natyrale ; 

lule;farëra, zhardhokë dhe filiza për mbarështim bimësh: pemë dhe produkte pyjorë; mbetje 

bimësh (lëndë e parë); kërpurdha; ushqime dhe tagji për kafshë; shtroje kashte dhe mbetje 

për kafshë.   

 

 

 

(111)  21345 

(151)  31/10/2017 

(181)  13/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1305 

(591)  e kuqe; e verdhe dhe kafe 

(732)  EMIT Private Company Enterprise for 

Marketing Ideas & Technology 38, 

Kon.Karamanlis Ave. GR 54639 hessaloniki 

, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishra; prodhime mishi; peshk, midhje dhe produkte deti; mëlmesa peshku dhe 

midhje; produkte baxhoje dhe zëvendësues të tyre; djath; vezë zogjsh dhe produkte veze; 

vajra dhe yndyrna; fruta, kërpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arrorët dhe perimet 

bishtajoret); xhelatinra, reçelna, komposto, fruta dhe mëlmesa perimesh; vakte të 

përgatitura, supra dhe zahire, meze të lehta dhe ëmbëlsira.   

30    Ushqim gjysmë i gatshëm që përgatitet lehtë dhe ushqime të konservuara pikante që 

kërcasin; kripëra, erëza, salca dhe mëlmesa gjelle; salca pikante, çatni dhe pasta; produkte 

të pjekura, embëlsira, çokollata dhe deserte; bukë; pasta, kek, torta dhe biskota (ëmbëlsira);  

ëmbëlsira (sheqerka), kallëp me sheqer dhe çamçakëzë; kallëpë me drithëra dhe kallëpë 

produkte energjike; sheqerna, ëmbëlsuesa natyral, veshje dhe mbushje të ëmbëlta, produkte 

blete; shurupra dhe melasa; glazura dhe mbushje të ëmbla; akull, akullore, kosra të ngrirë 

dhe sorbeto; kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësues të tyre; drithra të përpunuar, niseshtera, 

dhe produkte të bërë prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; makarona, nudla dhe shuka buke 
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të thara dhe të freskëta; oriz;  miell drithëra, qullra dhe kaçamakë për mëngjes; maja dhe 

agentë për ardhje brumi; brumra, brumra të rrahur, dhe përzierje të tyre.   

31   Kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; prodhime bujqësore dhe të akuakulturës, 

produkte kopshtarie dhe pylltarie; alga për konsum nga njeriu dhe kafsha; bimë; fruta, 

arrore, perime dhe barishte të freskëta; malta dhe drithëra të papërpunuara; torfë natyrale ; 

lule;farëra, zhardhokë dhe filiza për mbarështim bimësh: pemë dhe produkte pyjorë; mbetje 

bimësh (lëndë e parë); kërpurdha; ushqime dhe tagji për kafshë; shtroje kashte dhe mbetje 

për kafshë.    

 

 

 

(111)  21350 

(151)  31/10/2017 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1307 

(732)  EOS PRODUCTS S.A.R.L. 7 Rue 

Robert Stumper, 2557, Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte Aromaterapeutike për kujdesin e trupit,përkatësisht, losione për trup, gjel 

për dush, kremë për lëkurë të thonjëve, balsam jo medicinal për buzë, sapun, preparate për 

lustrim të lekures, piling për trup dhe shputa te këmbëve  dhe kremë jo medicinale për 

shputa te kembëve; kozmetikë,përkatësisht,  kufizues-korigjues për buzë; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate të cilat sherojnë buzët; balzam për buzë; krema për buzë; shkelqyes 

për buzë; komplete shkelqyesish për buzë; lapsa për buzë; preparate për lustrimin e buzëve; 

kpmplete-sete per shminkim të cilët perbehen nga karmini- te kuqet e buzëve  dhe 

shkelqimit për buzë; preparata jo medicinale për kujdesin e buzëve; preparata jo medicinale 

për  mbrojtjën e buzëve; krema për buzë; gjele për pastrim dhe dush  dhe kripa te cilat nuk 

janë për qellime medicinale; sfera për pastrim-larje; krema për pastrim-larje; kristale për 

pastrim-larje; vaska te begatëshme; fjolla-fluska për pastrim-larje; shkuma per pastrim-

larje; fluska shkume per pastrim-larje; gjel për pastrim; gjelatinë për pastrim; faska bimore; 

losione për pastrim;qumësht për pastrim; vaj për pastrim; vaj për pastrim ; vaj për pastrim 

dhe krip për pastrim; vaj për pastrim për qellime kozmetike; rruaza për pastrim;  pluhur për 

vaskë;  krip jo medicinal për pastrim; sapun për pastrim; sapuna te lëngët për pastrim,  të 

ashpër odse ne formë gjeli; shkumues për vaska; shkuma për pastrim; sapun te lengët për 

pastrim; sapun i lën gët për shputa te këmbëve; krip mineral e cila përdoret për pastrim e 

cila nuk është për qellime medicinale; preparate jo medicinale për pastrim-larje; shkumë 

për dush dhe pastrim; gjel për dush dhe pastrim; dezodoranse ne formë spreji për shputa te 

kembëve; pluhur jo medicinal për shputa te kembëe; pilinge pr shputa te kembve; krem jo 

medicinale pr shputa te kmbve; losione jo medicinale për shputa te kmbëve; preparate jo 
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medicinale për njomje-zbutje te shputave të këmbëve; gurë tërheqes për përdorim personal; 

kremea për dush; gjel për dush; gjelatinë për dush; losione për fortsimin e thonjëve; 

preparate për lustrimin e thonjëve; preparate për kujdesin e thonjeve; emajle për thonj; 

shtresë bazë (base coat);  eliminues-pastrues i llakut te thonjeve; shtresa e fundit (top coat); 

preparate për forcimin e thonjëve; llak për thonj; gjele të cilat shfrytezohen  pas rrezitjes; 

qumësht i cili përdoret pas rrezitjes; vaj i cili përdoret pas rrezitjes; astringente (shtrengues) 

preparate për përdorim kozmetik; preparate për zbardhim për përdorim kozmetik; 

kozmetika per kujdesin e bukurisë dhe trupit; krema për pastrim; ujë kolonje, parfume dhe 

kozmetikë; sfera kozmetike; krema kozmetike; krema kozmetike për kujdesin e lëkures;  

lëter kozmetike për thithjën  e yndyres se tepërt  ne fëtyrë (lëtra thithëse);  qumësht 

kozmetik; vaj kozmetik; vaj kozmetik për epiderm-en; jastek kozmetik (tufer); lapsa 

kozmetik; preparate kozmetike për ripërtrierje te lëkures; preparate kozmetike te cilër 

parandalojnë djegëjen nga dielli; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; preparate 

kozmetike për qepalla; preparate kozmetike; preparate kozmetike për dobësim; te kuq për 

faqe  kozmetik; sapuna kozmetik; losione kozmetike për rrezitje-diellosje; preparate 

kozmetike per rrezitje; preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; kozmetika; kozmetika 

dhe preparate kozmetike; kozmetikë dhe shmink; kozmetikë, përkatësisht, puder kompakt; 

kozmetikë për vetulla; krema për fytyrë per përdorim  kozmetik; losione për përdorim 

kozmetik; llak për thonj për përdorim kozmetik; lapsa për përdorim kozmetik; facoleta të 

lagura kozmetike; facoleta të lagura kozmetike për një përdorim; facoleta të lagura 

kozmetike për pastrim; losione topikale pë lëkurë dhe trup, krema dhe vajëra për përdorim 

kozmetik; sapun; qumësht, gjele dhe vajëra për rrezitje dhe pas rrezitjes; gjele për rrezitje-   

errësimin e lëkurës;qumësht për mbylljen e tenit te lëkurës; vaj për nxirje-errësimin e 

lëkurë; facoleta te lagura me losione kozmetike; tonik; sperkatës topikal për lëkurë për 

përdorim kozmetik;  gërryese metalike për shputa te këmbëve; asnjëri nga produktet e 

lartëpermendura nuk është për përdorim  për pastrim, kujdes apo zbukurim të  flokut.   

 

 

 

(111)  21358 

(151)  31/10/2017 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1309 

(732)  PFIZER INC. 235 East 42nd Street, 

9th Floor, NY 10017 New York, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  UPLYSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes Gaucher.     
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(111)  21360 

(151)  31/10/2017 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1310 

(732)  PFIZER INC. 235 East 42nd Street, 

9th Floor, NY 10017 New York, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  ELELYSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes Gaucher.     

 

 

 

(111)  21362 

(151)  31/10/2017 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1311 

(732)  Akorn, Inc. (a Louisiana corporation) 

1925 West Field Court, Lake Forest, IL 

60045, TC 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC             

 
 

(540)  AKORN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike si vaksina për parandalimin e tetanusit dhe difterisë; ilaçe 

oftalmike; analgjezikë; anestetikë; preparate për kontrollimin e helmit; si antiodotë për 

kontrollimin e helmit dhe preparate farmaceutike për trajtimin e helmimit përmes ushqimit; 

preparate farmaceutike për trajtimin e djegieve dhe ekspozimin në paisje radiologjike, 

nukleare dhe kemikale; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve reumatologjike, 

produkte farmaceutike dhe preparate si inhalatorë, injektues, sprej për hundë dhe spërkatës; 

lëngje orale; ushqime orale dhe ilaçe si solucione të lëngshme sterile oftalmike; anestetikë 

okular; solucione oftalmike për trajtimin e shtypjes së ngritur intraokulare tek individët me 

hipertension okular apo me glaukomë të anës së dëmtuar; ilaçe indocianine sterile të 

gjelbërt që përdoret për ndihmë të diagnozës kardiake, paisje ndihmëse diagnostike 

hepatike si dhe paisje ndihmëse diagnostike retinale; përbërës hipnotik qetësues anestetik; 

midriatikë; preparate famaceutike për trajtimin e sëmundjeve respiratore; anelgjezikë oral; 

anelgjezikë oral si solucion apo në formë të lëngshme; preparate anelgjezike; anestetikë 

spinal; agjentë anti-barkëqitje; narkotikë sintetikë më përshkrim sipas orarit III; anksiolitik; 

ilaçe anti-sulm; anestetik topikal; preparate farmaceutike për trajtimin e helmimit nga 

arseniku, ari dhe merkuri si dhe helmimeve akute; preparate farmaceutike për trajtimin e 

varësisë opioide; antibakterial si pastrues antibakterial, agjentë farmaceutik për trajtimin e 

sëmundjeve të frymëmarrjes; parandalimi i hiperplasisë endometriale si dhe amenorrhea 

sekondare; formulimet e kortikosteroidëve për lirimin e manifestimeve imflamatore dhe 

pruritike nga dermatozat e kortikosteroidëve përgjegjëse dhe sëmundjeve muskoskeletale; 

agjentë antiviral; anti-infektivë; vitamina; shtojca dietale dhe ushqimore; shtojca 

magneziumi; antacid; preparate farmaceutike për lirimin nga bllokimi i hundëve; shtypjet 

nga sinusi dhe kokëdhimbjet nga sinusi; sprej për hundë; ilaçe për trajtimin e artritis, 

dhimbjeve të kyqeve, dhimbjeve të shpinës; dhimbjeve të këmbëve dhe dhimbjeve të 
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muskujve; preparate për pushimin e dhimbjes; preparate për lirimin nga dhimbjet; preparate 

për dhimbjen e kyqeve dhe artritis; ilaçe për zhdukjen e kollitjes dhe pastrimin nga këlbaza; 

pika për kollitje dhe sirupë; preparate për zhdukjen e simptomave të ftohjeve të zakonshme 

dhe gripit; tableta; shtupa, sprej për hundë dhe preparate shkumëzuese për trajtimin e 

ftohjes dhe gripit; tableta, shtupa, sprej për hundë preparate shkumëzuese për parandalimin 

e ftohjes dhe gripit; krema mjekësore për këmbë; losione dhe vajëra; krema dhe losione 

mjekësore për lëkurë; duke përfshirë këtu edhe kremat kundër kruarjes; tretje dhe krema 

mjekesore për kujdesin ndaj lëkurës dhe buzëve; pika për sy; pika lubrifikuese për sy; 

pastrues për kapakë të syrit; përkujdesje për lëkurën rreth kapakëve të syrit; ushqyes për sy; 

pika për thjerrëza të syve; farmaceutikë veterinar; preparate dhe farmaceutikë veterinar; si 

xilazine, ketamine, si dhe agjentë kthyes dhe antagonistë për përdorim në kuaj;  ilaçe për 

lirimin e dhimbjeve në veterinari; anestetikë dhe sedativë oftalmikë veterinar; per larjen e 

syve në veterinari; lubrifikues të syve në veterinari dhe pika për sy.   

 

 

 

(111)  21378 

(151)  31/10/2017 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1312 

(591)   zezë, kuqe, vjollce, verdhë, 

portokalli,gjelbërt, zezë, krem(bordo), kafët e 

ndritëshme 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota të thata të njelëmëta   

 

 

 

(111)  21380 

(151)  31/10/2017 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1313 

(591)   zezë, kuqe, vjollce, verdhë, 

portokalli,gjelbërt, zezë, krem(bordo), kafët e 

ndritëshme. 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(540)  CRAX Bitex 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota të thata të njelëmëta.   

 

 

 

(111)  21386 

(151)  31/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1316 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 

 
 

(540)  Phenocillin 

 
 

     

 
 

 

(511) 5 Produkte farmaceutike he veterinare;përgatitje sanitare për qëltime mj e 

kësore;substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim;material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll 

dentar;dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

 

 

 

(111)  21388 

(151)  31/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1317 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë 
 

(540)  DoloKids Grip 

 
 

     

 
 

 

(511) 5 Produkte farmaceutike he veterinare;përgatitje sanitare për qëltime mj e 

kësore;substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim;material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll 
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dentar;dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

 

 

 

(111)  21390 

(151)  31/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1318 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 

 
 

(540)  TrioCard 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21391 

(151)  31/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1319 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 

 
 

(540)  ValsaCard 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21393 

(151)  31/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1320 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë - Pejë 

 

(540)  Expergo 
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(511) 5   Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21394 

(151)  31/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1321 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Trepharm , Sllatine e 

Madhe, Magjistralja Prishtne-Peje, Kosove 

 
 

(540)  DoloHot C 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike he veterinare; përgatitje sanitare për qëltime mj e kësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21134 

(151)  06/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1322 

(591)  E gjelbër, e bardhë 

(732)  BEGHLER L.L.C. Tranzit p.n.  

Terminal,  20000 Prizren, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente përdoren për matjen për qëllime shkencore dhe qe 

përdoren në laborator, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe 

imazheve duke përfshirë aparatet për përpunim e të dhënave, pajisjet e komunikimit, 

softueri dhe hardueri kompjuterik; memorizuesit kompjuterik, rrjetet kompjuterike; 

mediumet magnetike dhe optike te të dhënave dhe filmat e ekspozuar te kamerave; antenat, 

antenat satelitore, marrësit satelitor, përforcuesit dhe pjesët e tyre; makine automatike qe 

operojnë me monedha për bileta, makine automatike për të holla; pajisje elektronike te 

përdorura në makina dhe pajisje, gjysmë-përçuesit elektronik, qarqet elektronike të 
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integruara, çipat elektronik; orëmatësit elektrik, orëmatësit e ujit, orëmatësit e gazit, 

numëruesit dhe matësit e kohës që përdoren për matjen e konsumit në një njësi të kohës; 

veshje mbrojtëse, pajisje për shpëtim dhe mbrojtje; syze, syze dielli, lente dhe kutitë e tyre, 

kutitë, pjesë dhe aksesorët; aparate dhe instrumente për transmetimin, konvertimin dhe 

ruajtjen e  energjisë elektrike duke përfshirë kabllot dhe furnizuesit me energji elektrike të 

përdorura në elektrik dhe elektronik; priza elektrike, priza elektrike (zgavra), kuti elektrike 

kryqëzimi, kyqës elektrik, ndërprerës të qarkut, siguresa elektrike, çakëll ndriçimi, panele 

elektrike kontrolli, panele kontrolli elektronike për menaxhimin e rrymës, pjesët lëvizëse 

dhe funksionale në ashensorë, lidhëset elektrike dhe prizat; laserët, jo për qëllime 

mjekësore; sistemet e kontrollit të ndriçimit; dioda për emetimin e dritës (LED), duke 

përfshirë diodat organike për emetimin e dritës, dioda laserike, në veçanti dioda laserike me 

përformancë të lartë, dioda laserike gjysmëpërçues me performancë të lartë, po ashtu edhe 

për përpunimin e materialit, përbërësve gjysmëpërçues, përçuesve të dritës, optocouplers, 

sensorë optik, mbrojtës të dritës, module diode për emetimin e dritës përkatësisht module të 

ndërtuara nga diodat  për emetimin e dritës, përfshirë diodat organike për emetimin e  

dritës, për qëllime sinjalizimi, për diodat e emetimit te dritës se treguesve teknologjik, duke 

përfshirë treguesit teknologjik organik LED; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të 

përfshira në këtë klasë; adapterët për përdorim me pajisje portative elektronike dhe 

ngarkuesit e baterisë, telave dhe kabllove elektrike, kabllot e fibrave optike të përdorura në 

elektrik, elektronik dhe linja telefonike, furnizime të energjisë elektrike, bateritë e 

akumulatorëve elektrike, qeliza diellore, furnizuesit pa ndërprerje me energji elektrike 

(UPS)  për kompjuterë; anodat, katodat; zilet elektrike për dyer, alarme të ndryshme nga 

alarmet e automjeteve; pajisje të sinjalizimit të trafikut; aparate për fikjen e zjarrit; radarët, 

radarët nëndetëse (sonars), pajisje dhe aparate për ofrim dhe zmadhim të vëzhgimit natën, 

domethënë, syze vëzhgimi nate; magnetet, magnetët dekorativ.   

11   Instalimet e ndriçimit, aparate ndriçimi për automjetet, dritat e brendshme dhe të 

jashtme; llambat; pajisjet për ngrohje dhe instalimeve për prodhimin e avullit, stufat 

(aparatet për ngrohje), aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të 

gazta, furnela; këmbyesit e ngrohjes që nuk janë pjesë të makinave; mbështjellje si pjesë 

instalimeve për ngrohje apo ftohje; instalimet dhe aparatet për ajër të kondicionuar, 

freskuese (ajër të kondicionuar), ventilatorët, aparatet për ajër të kondicionuar duket 

përfshirë ato për automjete; pajisje për sterilizimin dhe pastrimin e ajrit, instalimet dhe 

pjesët e tyre dhe aksesorët për vendbanimet; frigoriferët, ngrirësit e thellë; ftohësit me 

avullim të ajrit; aparatet , makinat dhe pajisjet që operojnë me elektrike apo me gaz të 

përdorura në gatim dhe zierje, domethënë, tosterët, tosterët e bukës, fërguesit e thellë, 

grillët, furrat, stufat, kaldajat e ujit (kazanët) dhe pjesët e tyre; makina për tharjen e rrobave 

(elektrike, për qëllime shtëpiake), flokë-tharëse elektrike, aparate për tharjen e duarve për 

banja; tubat e vaskës, lavamanët, instalimet e vaskes, rrethoja të dushit, urinalet (instalimet 

sanitare), kazanat e ujit, tualetet, që hapen (portative); lavamanët, lavamanet, çezmat 

(ventilat) për instalimet e ujit dhe gazit, kokat e dushit të dorës, tuba fleksibël duke qenë 

pjesë të instalimeve mbyllëse të dushit; instalimet automatike të ujitjes, tuba uji për 

instalimet sanitare, makina ujitjeje për qëllime bujqësore; aparate dhe instalime për zbutjen 

e ujit, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, instalimet e pastrimit të ujit, incineratorët 

(trajtues të mbeturinave), pastruesit e ujit; ngrohësit e shtratit dhe batanije, elektrike, jo për 

qëllime mjekësore; jastëk (mbajtës)  dhe mbështetës elektrike për ngrohje, jo për qëllime 

mjekësore; ngrohës të shputave elektrik; mbështjellës të shputave (këmbëve), të ngrohur 
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elektrikisht; shishe me ujë të nxehtë; filtra të akuariumit, aparate për filtrim duke përfshirë 

një pajisje me motor; ngrohës dhe drita të akuariumit; furrat të llojit industrial; instalimet 

tharëse të tipit industrial; instalimet ftohëse të tipit industrial, kullat ftohëse, aparate për 

ftohje të ajrit; pastruesit dhe  sterilizuesit; aparatet ndriçimi dhe objekte ndriçimi sidomos 

duke përdorur diodat që emitojnë dritë (LED); ndriçuesit LED të të gjitha llojeve dhe 

llambat LED të gjitha llojeve, po ashtu edhe për aplikimet që kanë të bëjnë me trafikun, për 

aplikimet që kanë të bëjnë me  automjetet që lëvizin me energji dhe për qëllime dekorimi; 

aparatet e sipërpërmendura për ndriçim ndër të tjera, në veçanti me ballastet (sistemi 

flourescent i ndriçimit) elektronik te intergruar, transformatorëve, aparate për rregullimin 

ose kontrollimin ose ndërfaqe elektronike; modulet LED, përkatësisht moduleve të 

ndërtuara prej LED-ve, po ashtu edhe LEDs organike, me funksione drite për qëllime të 

ndriçimit; pajisje mbajtëse për llambat dhe LED-e, pjesë dhe aksesorë të të gjitha mallrave 

të sipërpërmendur të përfshira në këtë klasë   

35    Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve elektrike te përfshira ne klasën 9 dhe 11; 

reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me ankand; 

shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, mostra); 

publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line 

në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve reklamuese; 

reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në 

radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; publikimi dhe 

botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve tregtare, 

shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.   

 

 

 

(111)  21144 

(151)  11/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1323 

(732)  BEGHLER L.L.C. Tranzit p.n.  

Terminal,  20000 Prizren, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  ELTEKO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente përdoren për matjen për qëllime shkencore dhe qe 

përdoren në laborator, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe 

imazheve duke përfshirë aparatet për përpunim e të dhënave, pajisjet e komunikimit, 

softueri dhe hardueri kompjuterik; memorizuesit kompjuterik, rrjetet kompjuterike; 

mediumet magnetike dhe optike te të dhënave dhe filmat e ekspozuar te kamerave; antenat, 

antenat satelitore, marrësit satelitor, përforcuesit dhe pjesët e tyre; makine automatike qe 

operojnë me monedha për bileta, makine automatike për të holla; pajisje elektronike te 

përdorura në makina dhe pajisje, gjysmë-përçuesit elektronik, qarqet elektronike të 

integruara, çipat elektronik; orëmatësit elektrik, orëmatësit e ujit, orëmatësit e gazit, 

numëruesit dhe matësit e kohës që përdoren për matjen e konsumit në një njësi të kohës; 
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veshje mbrojtëse, pajisje për shpëtim dhe mbrojtje; syze, syze dielli, lente dhe kutitë e tyre, 

kutitë, pjesë dhe aksesorët; aparate dhe instrumente për transmetimin, konvertimin dhe 

ruajtjen e  energjisë elektrike duke përfshirë kabllot dhe furnizuesit me energji elektrike të 

përdorura në elektrik dhe elektronik; priza elektrike, priza elektrike (zgavra), kuti elektrike 

kryqëzimi, kyqës elektrik, ndërprerës të qarkut, siguresa elektrike, çakëll ndriçimi, panele 

elektrike kontrolli, panele kontrolli elektronike për menaxhimin e rrymës, pjesët lëvizëse 

dhe funksionale në ashensorë, lidhëset elektrike dhe prizat; laserët, jo për qëllime 

mjekësore; sistemet e kontrollit të ndriçimit; dioda për emetimin e dritës (LED), duke 

përfshirë diodat organike për emetimin e dritës, dioda laserike, në veçanti dioda laserike me 

përformancë të lartë, dioda laserike gjysmëpërçues me performancë të lartë, po ashtu edhe 

për përpunimin e materialit, përbërësve gjysmëpërçues, përçuesve të dritës, optocouplers, 

sensorë optik, mbrojtës të dritës, module diode për emetimin e dritës përkatësisht module të 

ndërtuara nga diodat  për emetimin e dritës, përfshirë diodat organike për emetimin e  

dritës, për qëllime sinjalizimi, për diodat e emetimit te dritës se treguesve teknologjik, duke 

përfshirë treguesit teknologjik organik LED; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të 

përfshira në këtë klasë; adapterët për përdorim me pajisje portative elektronike dhe 

ngarkuesit e baterisë, telave dhe kabllove elektrike, kabllot e fibrave optike të përdorura në 

elektrik, elektronik dhe linja telefonike, furnizime të energjisë elektrike, bateritë e 

akumulatorëve elektrike, qeliza diellore, furnizuesit pa ndërprerje me energji elektrike 

(UPS)  për kompjuterë; anodat, katodat; zilet elektrike për dyer, alarme të ndryshme nga 

alarmet e automjeteve; pajisje të sinjalizimit të trafikut; aparate për fikjen e zjarrit; radarët, 

radarët nëndetëse (sonars), pajisje dhe aparate për ofrim dhe zmadhim të vëzhgimit natën, 

domethënë, syze vëzhgimi nate; magnetet, magnetët dekorativ.   

11   Instalimet e ndriçimit, aparate ndriçimi për automjetet, dritat e brendshme dhe të 

jashtme; llambat; pajisjet për ngrohje dhe instalimeve për prodhimin e avullit, stufat 

(aparatet për ngrohje), aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të 

gazta, furnela; këmbyesit e ngrohjes që nuk janë pjesë të makinave; mbështjellje si pjesë 

instalimeve për ngrohje apo ftohje; instalimet dhe aparatet për ajër të kondicionuar, 

freskuese (ajër të kondicionuar), ventilatorët, aparatet për ajër të kondicionuar duket 

përfshirë ato për automjete; pajisje për sterilizimin dhe pastrimin e ajrit, instalimet dhe 

pjesët e tyre dhe aksesorët për vendbanimet; frigoriferët, ngrirësit e thellë; ftohësit me 

avullim të ajrit; aparatet , makinat dhe pajisjet që operojnë me elektrike apo me gaz të 

përdorura në gatim dhe zierje, domethënë, tosterët, tosterët e bukës, fërguesit e thellë, 

grillët, furrat, stufat, kaldajat e ujit (kazanët) dhe pjesët e tyre; makina për tharjen e rrobave 

(elektrike, për qëllime shtëpiake), flokë-tharëse elektrike, aparate për tharjen e duarve për 

banja; tubat e vaskës, lavamanët, instalimet e vaskes, rrethoja të dushit, urinalet (instalimet 

sanitare), kazanat e ujit, tualetet, që hapen (portative); lavamanët, lavamanet, çezmat 

(ventilat) për instalimet e ujit dhe gazit, kokat e dushit të dorës, tuba fleksibël duke qenë 

pjesë të instalimeve mbyllëse të dushit; instalimet automatike të ujitjes, tuba uji për 

instalimet sanitare, makina ujitjeje për qëllime bujqësore; aparate dhe instalime për zbutjen 

e ujit, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, instalimet e pastrimit të ujit, incineratorët 

(trajtues të mbeturinave), pastruesit e ujit; ngrohësit e shtratit dhe batanije, elektrike, jo për 

qëllime mjekësore; jastëk (mbajtës)  dhe mbështetës elektrike për ngrohje, jo për qëllime 

mjekësore; ngrohës të shputave elektrik; mbështjellës të shputave (këmbëve), të ngrohur 

elektrikisht; shishe me ujë të nxehtë; filtra të akuariumit, aparate për filtrim duke përfshirë 

një pajisje me motor; ngrohës dhe drita të akuariumit; furrat të llojit industrial; instalimet 
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tharëse të tipit industrial; instalimet ftohëse të tipit industrial, kullat ftohëse, aparate për 

ftohje të ajrit; pastruesit dhe  sterilizuesit; aparatet ndriçimi dhe objekte ndriçimi sidomos 

duke përdorur diodat që emitojnë dritë (LED); ndriçuesit LED të të gjitha llojeve dhe 

llambat LED të gjitha llojeve, po ashtu edhe për aplikimet që kanë të bëjnë me trafikun, për 

aplikimet që kanë të bëjnë me  automjetet që lëvizin me energji dhe për qëllime dekorimi; 

aparatet e sipërpërmendura për ndriçim ndër të tjera, në veçanti me ballastet (sistemi 

flourescent i ndriçimit) elektronik te intergruar, transformatorëve, aparate për rregullimin 

ose kontrollimin ose ndërfaqe elektronike; modulet LED, përkatësisht moduleve të 

ndërtuara prej LED-ve, po ashtu edhe LEDs organike, me funksione drite për qëllime të 

ndriçimit; pajisje mbajtëse për llambat dhe LED-e, pjesë dhe aksesorë të të gjitha mallrave 

të sipërpërmendur të përfshira në këtë klasë   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve elektrike te përfshira ne klasën 9 dhe 11; 

reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me ankand; 

shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, mostra); 

publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line 

në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve reklamuese; 

reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në 

radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; publikimi dhe 

botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve tregtare, 

shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi   

 

 

 

(111)  21145 

(151)  11/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1324 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)    KISQALI                                                                                                                                    

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike    

 

 

 

(111)  21319 

(151)  30/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1325 

(732)  MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk Fehmi 

Agani,Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

(540)  PRODUCENT 

Chriss 
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nr. 19- Prizren 

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale   

15   Instrumente muzikore   

41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore   

 

 

 

(111)  21146 

(151)  11/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1326 

(732)  MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk Fehmi Agani, 

Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr. 19- Prizren 

 
 

(540)  ZzapnChriss 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale.   

15   Instrumente muzikore   

41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore   

 

 

 

(111)  21147 

(151)  11/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1327 

(732)  MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk Fehmi 

Agani,Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr. 19- Prizren 

 
 

(540)  PRODUCENT 

Zzap 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale   

15   Instrumente muzikore   
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41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore   

 

 

 

(111)  21148 

(151)  11/10/2017 

(181)  18/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1328 

(732)  MEHMET ELSHANI “ON 

RECORDS TEAM” shpk  Fehmi 

Agani,Prishtine, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr. 19- Prizren 

 
 

(540)  Zzap&Chriss 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente, aparate për regjistrimin, transmetimin e zërit, riprodhimi 

i zërit dhe imazheve; regjistrimin dhe ruajtjen e disqeve dhe kompakt disqeve, DVD-ve dhe 

paisje të tjera për inqizime mediale   

15   Instrumente muzikore   

41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore   

 

 

 

(111)  21152 

(151)  11/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1330 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  AIRPODS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 
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pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syzë 

të mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më artë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobile, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike   
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(111)  21153 

(151)  11/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1331 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  EARPODS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syzë 

të mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 
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konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më artë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobile, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike   

 

 

 

(111)  21154 

(151)  11/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1332 

(591)   ngjyrë kafe, e verdhë, e kaltër, e zezë, 

e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(111)  21155 

(151)  11/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1333 

(591)  ngjyrë kafe, e verdhë, e kuqe, e zezë, e 

bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21156 

(151)  11/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1335 

(591)  e kuqe, e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 
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magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21173 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1337 

(591)   e gjelbër, e verdhë, e kuqe, e zezë, e 

bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21175 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1338 

(591)  e kuqe 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41    Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  21178 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1339 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e bardhë, e kaltër 

(732)  "DUKAT" d.o.o. Banja Luka Ulica 

Njegoševa br. 97, BA 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte pastrimi, lustrimi, gryerje dhe abrazive   

17   Plastikë në formë të nxjerur me presion për përdorim në prodhimtari   

21   Enë dhe kontejnerë amvisërie dhe kuzhine (jo nga metalet e çmueshme ose të veshur 

me metale të çmueshme); krehër dhe sfungjer, aksesuarë pastrimi, veshje pastrimi, fill 

çeliku   

 

 

 

(111)  21179 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1340 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e bardhë 

(732)  "DUKAT" d.o.o. Banja Luka Ulica 

Njegoševa br. 97, BA 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)  

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

699 

 

 

(511) 3   Produkte pastrimi, lustrimi, gryerje dhe abrazive   

17   Plastikë në formë të nxjerur me presion për përdorim në prodhimtari   

21   Enë dhe kontejnerë amvisërie dhe kuzhine (jo nga metalet e çmueshme ose të veshur 

me metale të çmueshme); krehër dhe sfungjer, aksesuarë pastrimi, veshje pastrimi, fill 

çeliku   

 

 

 

(111)  21181 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1341 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ARVOIK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21182 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1343 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  SYMTUZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  21184 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1344 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ENSEMBYS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21185 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1345 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island County Cork 

, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"  Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  IZENBI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21187 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1346 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island County Cork 

, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  REKAMBYS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  21453 

(151)  01/11/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1347 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D"  Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  MOZAYIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21454 

(151)  01/11/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1348 

(732)  PTC Therapeutics, Inc. 

(Delaware Corporation) 100 Corporate Court 

South Plainfield, New Jersey 07080, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  TRANSLARNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve gjenetike.   

 

 

 

(111)  21457 

(151)  01/11/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1349 

(732)  PTC Therapeutics, Inc. 

(Delaware Corporation) 100 Corporate Court 

South Plainfield, New Jersey 07080, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Komponime kimike dhe aditivë për perdorim në hulumtime farmaceutike dhe 

prodhimin e produkteve farmaceutike.   
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5   Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve gjenetike   

 

 

 

(111)  21458 

(151)  01/11/2017 

(181)  20/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1350 

(591)  E kaltra, e bardha, ngjyrë hiri  

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

35   Reklama; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  20838 

(151)  05/09/2017 

(181)  26/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1366 

(732)  DEVOLLI LOGISTIC SYSTEM  

sh.p.k. Prishtinë Zona Industriale, Fabrika e 

Amortizatorëve, Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DLS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve ushqimore dhe joushqimore., 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit nëpërmjet pajisjeve mobile të telekomunikimit; 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit në mënyrë të drejtpërdrejtë (on-line), nëpërmjet 

rrjeteve ose pajisjeve tjera elektronike duke i shfrytëzuar informacionet elektronike të 

digjitalizuara;menaxhimi me bazat kompjuterike të të dhënave. shërbime 

marketingu;shërbime këshillimi rreth marketingut;shërbime profesionale 

këshillimi;shërbime agjencish të marketingut;hulumtime marketingu dhe biznesi   

39   Transport i materialeve dhe mallrave;depozitim dhe magazinim i tyre;organizim i 

udhëtimeve për mallra e udhëtarë;të gjitha brenda kantiereve, qendrave tregtare dhe 

magazinimeve dhe jashtë tyre   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenesë, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet 

vetëshërbyese;furnizim me ushqim dhe pije;akomodim i përkohshëm duke përfshirë 
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hotelet, pensionet (shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, 

motelet;rezervimet për akomodim të përkohshëm;akomodimi i kafshëve;dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme, të bareve dhe tendave;dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinave, gastarinave dhe pajisjeve të barit. organizimi dhe 

menaxhimi i restoranteve, shërbime të furnizimit me ushqime, organizime të pranimeve   

 

 

 

(111)  20837 

(151)  05/09/2017 

(181)  26/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1367 

(591)  e verdhë, gri, e zezë 

(732)  DEVOLLI LOGISTIC SYSTEM  

sh.p.k. Prishtinë Zona Industriale, Fabrika e 

Amortizatorëve, Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve ushqimore dhe joushqimore., 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit nëpërmjet pajisjeve mobile të telekomunikimit; 

shërbime në lidhje me tregtimin e mallit në mënyrë të drejtpërdrejtë (on-line), nëpërmjet 

rrjeteve ose pajisjeve tjera elektronike duke i shfrytëzuar informacionet elektronike të 

digjitalizuara;menaxhimi me bazat kompjuterike të të dhënave. shërbime 

marketingu;shërbime këshillimi rreth marketingut;shërbime profesionale 

këshillimi;shërbime agjencish të marketingut;hulumtime marketingu dhe biznesi   

39   Transport i materialeve dhe mallrave;depozitim dhe magazinim i tyre;organizim i 

udhëtimeve për mallra e udhëtarë;të gjitha brenda kantiereve, qendrave tregtare dhe 

magazinimeve dhe jashtë tyre.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenesë, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet 

vetëshërbyese;furnizim me ushqim dhe pije;akomodim i përkohshëm duke përfshirë 

hotelet, pensionet (shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, 

motelet;rezervimet për akomodim të përkohshëm;akomodimi i kafshëve;dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme, të bareve dhe tendave;dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinave, gastarinave dhe pajisjeve të barit. organizimi dhe 

menaxhimi i restoranteve, shërbime të furnizimit me ushqime, organizime të pranimeve   
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(111)  21183 

(151)  12/10/2017 

(181)  28/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1381 

(591)  Vjollcë  

(732)  Behar Kusari “Klinika Amerikane” 

Sh.p.k. rr. Gazmend Zajmi, nr.33, Prishtinë, 

KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave (të tilla si 

Ekzaminime me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjakut); Shërbimet e mbarsimit 

artificial; Këshilla farmaceutike; Mbarështimit të kafshëve; Shërbimet në lidhje me rritje të 

bimëve të tilla si kopshtari; Shërbimet në lidhje me artin e lule të tilla si kompozime me 

lule, si dhe dizajn për kopsht. 

   

 

 

(111)  21123 

(151)  05/10/2017 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1382 

(732)  Laboratorios Forenqui S.A. Camino de 

la Coma, S/N, 46220 Picassent, Valencia, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ANIAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate  për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate 

për pastrim dhe lustrim, gërryerje dhe fërkim; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pastë, gjel, preparate te lëngëta]; 

dezodoranse për përdorim përsonal.   

 

 

 

(111)  21195 

(151)  12/10/2017 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1383 

(591)  gjelbërt, hiri, bardhë, zezë,kuqe, 

vjollce, e gjelbërt e ndritëshme, portokalli, 

verdhë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

(540)   
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ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   kreker(pjekurina)   

 

 

 

(111)  21124 

(151)  05/10/2017 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1385 

(732)  MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA Manufacturers and 

Merchants of, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-

ku, Tokyo, JP 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ECLIPSE 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila, pjesët dhe pajisjet e tyre   

 

 

 

(111)  21125 

(151)  05/10/2017 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1386 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation   300 Park Avenue  

New York, New York 10022, TT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CALSEAL  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës   
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(111)  21191 

(151)  12/10/2017 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1387 

(732)  BETTY BLUE S.p.A. Via Viadagola 

30, Fraz. Quarto Inferiore  I-40057 Granarolo 

dell’Emilia, BOLOGNA, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate  për zbardhim he substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe gërruerje; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pasta, gjele, fluide   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe mesim; 

aparate dhe instrumente për bartjen, nderëprerëjen, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reprodukim te 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhënave, disqe për xhirim; mekanizma për 

aparate të cilët vihen ne funkëcion me monedha metalike; rregjister arke, makina 

llogaritese, pajisje për përpunimin e te dhënave dhe kompjuter; aparate për shuarjën e 

zjarrit   

14   Metale te çmueshme dhe legurat e tyre dhe mallëra nga metalet e çmueshme  ose te 

mbeshtjellura me tom  te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjera; stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronometrike dhe orëtarësh   

18   Lëkura dhe emitimi i lekures, dhe mallërav të punuara nga këto material  te cilat nuk 

janë të përfshira ne klasë tjera; lëkurë shtazore ,. peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha shiu, çadra te diellit dhe shkopa për ecje; kamxhik, pajisje kuajësh dhe mallera te 

saraçve   

25   veshje, mbathje, mbështjellëse koke   

35   Organizimi i ekspozitave per qellime komerciale dhe propaganduese; shitja me 

shumicë dhe pakicë (përpos transportit për te njejtat),  produkte te llojllojshme ne lëmin e 

modes, duke përfshirë parfumeri, kozmetikë, syza,stoli,orë, mallëra te lëkures ne te cilën 

janë përfshirë çantat, çantat e dores, çanta te udhëtimit, valigje, çanta krahu, çanta dore, 

aktçanta, valigje te vogla, këllëf për çelsa, veshje, mbathje, kapela, beretka-kapelë, ne 

dyqane,shtepi te mallërave, permes on-lajn interent sajtoeve për blerje,, porosia përmes 

postes  ashtu dhe/ përmes katalogjeve   
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(111)  21193 

(151)  12/10/2017 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1388 

(732)  BETTY BLUE S.p.A. Via Viadagola 

30, Fraz. Quarto Inferiore I-40057 Granarolo 

dell’Emilia, BOLOGNA, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate  për zbardhim he substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe gërruerje; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pasta, gjele, fluide];    

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe mesim; 

aparate dhe instrumente për bartjen, nderëprerëjen, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reprodukim te 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhënave, disqe për xhirim; mekanizma për 

aparate të cilët vihen ne funkëcion me monedha metalike; rregjister arke, makina 

llogaritese, pajisje për përpunimin e te dhënave dhe kompjuter; aparate për shuarjën e 

zjarrit   

14   Metale te çmueshme dhe legurat e tyre dhe mallëra nga metalet e çmueshme  ose te 

mbeshtjellura me tom  te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjera; stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronometrike dhe orëtarësh   

18   Lëkura dhe emitimi i lekures, dhe mallërav të punuara nga këto material  te cilat nuk 

janë të përfshira ne klasë tjera; lëkurë shtazore ,. peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha shiu, çadra te diellit dhe shkopa për ecje; kamxhik, pajisje kuajësh dhe mallera te 

saraçve   

25   veshje, mbathje, mbështjellëse koke   

35   Organizimi i ekspozitave per qellime komerciale dhe propaganduese; shitja me 

shumicë dhe pakicë (përpos transportit për te njejtat),  produkte te llojllojshme ne lëmin e 

modes, duke përfshirë parfumeri, kozmetikë, syza,stoli,orë, mallëra te lëkures ne te cilën 

janë përfshirë çantat, çantat e dores, çanta te udhëtimit, valigje, çanta krahu, çanta dore, 

aktçanta, valigje te vogla, këllëf për çelsa, veshje, mbathje, kapela, beretka-kapelë, ne 

dyqane,shtepi te mallërave, permes on-lajn interent sajtoeve për blerje,, porosia përmes 

postes  ashtu dhe/ përmes katalogjeve   
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(111)  21198 

(151)  12/10/2017 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1389 

(732)  BETTY BLUE S.p.A. Via Viadagola 

30, Fraz. Quarto Inferiore  I-40057 Granarolo 

dell’Emilia, BOLOGNA, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ELISABETTA FRANCHI 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate  për zbardhim he substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe gërruerje; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit [pasta, gjele, fluide];    

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpetim dhe mesim; 

aparate dhe instrumente për bartjen, nderëprerëjen, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reprodukim te 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhënave, disqe për xhirim; mekanizma për 

aparate të cilët vihen ne funkëcion me monedha metalike; rregjister arke, makina 

llogaritese, pajisje për përpunimin e te dhënave dhe kompjuter; aparate për shuarjën e 

zjarrit   

14   Metale te çmueshme dhe legurat e tyre dhe mallëra nga metalet e çmueshme  ose te 

mbeshtjellura me tom  te cilat nuk janë të përfshira ne klasë tjera; stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronometrike dhe orëtarësh   

18   Lëkura dhe emitimi i lekures, dhe mallërav të punuara nga këto material  te cilat nuk 

janë të përfshira ne klasë tjera; lëkurë shtazore ,. peliqe; valigje dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha shiu, çadra te diellit dhe shkopa për ecje; kamxhik, pajisje kuajësh dhe mallera te 

saraçve   

25   veshje, mbathje, mbështjellëse koke.   

35   Organizimi i ekspozitave per qellime komerciale dhe propaganduese; shitja me 

shumicë dhe pakicë (përpos transportit për te njejtat),  produkte te llojllojshme ne lëmin e 

modes, duke përfshirë parfumeri, kozmetikë, syza,stoli,orë, mallëra te lëkures ne te cilën 

janë përfshirë çantat, çantat e dores, çanta te udhëtimit, valigje, çanta krahu, çanta dore, 

aktçanta, valigje te vogla, këllëf për çelsa, veshje, mbathje, kapela, beretka-kapelë, ne 

dyqane,shtepi te mallërave, permes on-lajn interent sajtoeve për blerje,, porosia përmes 

postes  ashtu dhe/ përmes katalogjeve   

 

 

 

(111)  21200 

(151)  12/10/2017 

(181)  02/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1392 

(732)  TRANQUINI GmbH Schwindgasse 

19/25, 1040 Vienna, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

(540)   
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Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike, dmth, pije sportive, pije energjetike, lëngje frutash dhe lëngje 

me bazë frutash, pije relaksuese të karbonizuara ose jo të karbonizuara në formë të pijeve të 

lehta që përmbajnë agjentë qetësues   

 

 

 

(111)  21205 

(151)  13/10/2017 

(181)  02/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1394 

(732)  TRANQUINI GmbH Schwindgasse 

19/25, 1040 Vienna, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  TRANQUINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike, dmth, pije sportive, pije energjetike, lëngje frutash dhe lëngje 

me bazë frutash, pije relaksuese të karbonizuara ose jo të karbonizuara në formë të pijeve të 

lehta që përmbajnë agjentë qetësues   

 

 

 

(111)  21209 

(151)  13/10/2017 

(181)  02/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1395 

(300)  015446123  17/05/2016  FR 

(732)  SOCIETE BIC 14, rue Jeanne 

d’Asnières 92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  FLEX HYBRID 
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(511) 8   Brisqe, qethëse për mjekërr, paisje për depilim, elektrike dhe jo-elektrike; teha për 

brisqe   

 

 

 

(111)  21210 

(151)  13/10/2017 

(181)  03/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1396 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VANLUTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21177 

(151)  12/10/2017 

(181)  03/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1397 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island County Cork 

, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  KAYZIUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  20744 

(151)  14/08/2017 

(181)  03/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1399 

(732)  Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim   

 

 

 

(111)  20938 

(151)  15/09/2017 

(181)  03/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1400 

(732)  Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)  Ananas impex 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim; Aromatizues, përveç esencave vajor   

31   Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

 

 

 

(111)  20738 

(151)  14/08/2017 

(181)  03/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1401 

(732)  Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim   

 

 

 

(111)  20737 

(151)  14/08/2017 

(181)  03/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1402 

(732)  Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 
 
 

(540)  BESIANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim   

 

 

 

(111)  20739 

(151)  14/08/2017 

(181)  03/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1403 

(732)  Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim; Aromatizues, përveç esencave vajor   

31   Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   
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(111)  21266 

(151)  19/10/2017 

(181)  04/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1404 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NEULAND 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21267 

(151)  19/10/2017 

(181)  04/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1406 

(591)  Ngjyrë hiri, e zezë, e bardhë. 

(732)  N.T.P. "Butterfly" Str.Driton Islami, 

P.N, 70.000 Ferizaj, KS 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Çorape.   
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(111)  21268 

(151)  19/10/2017 

(181)  04/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1407 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe preparate 

të bëra me drithëra; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melase; 

maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (erëza); erëza pikante; akull; çaj i 

ftoht; pije me bazë çaji   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhim pijesh   

 

 

 

(111)  21269 

(151)  19/10/2017 

(181)  07/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1408 

(732)  KOS–TRADE  SH.P.K. Rr. Ahmeti 

Krasniqi p.n. 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  KOS- TRADE 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral 

dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, 

shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet 

jo alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i 

biznesit tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; 

sondazhet e opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i 

teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi.   

39   Paketimi dhe ruajtja  (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 
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informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie  

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor   

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; shtëpitë publike, baret; hotelieri, 

ofrimi i hapsirave të konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; 

shtëpi me konvikt; motelet, shërbimet e  kampit të pushimit; rezervimet e  hotelit, 

rezervimet e strehimit të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me 

qira e  tendave; hotelieri me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë e çlodhjes; shtëpitë 

turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulojave për tavolina, qelqeve   

 

 

 

(111)  21270 

(151)  19/10/2017 

(181)  07/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1409 

(591)  E zezë, e bardhë, hiri 

(732)  KOS–TRADE  SH.P.K. Rr. Ahmeti 

Krasniqi p.n. 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral 

dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, 

shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet 

jo alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i 

biznesit tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; 

sondazhet e opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i 

teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Paketimi dhe ruajtja  (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie  

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 
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qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor.   

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; shtëpitë publike, baret; hotelieri, 

ofrimi i hapsirave të konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; 

shtëpi me konvikt; motelet, shërbimet e  kampit të pushimit; rezervimet e  hotelit, 

rezervimet e strehimit të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me 

qira e  tendave; hotelieri me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë e çlodhjes; shtëpitë 

turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulojave për tavolina, qelqeve   

 

 

 

(111)  21298 

(151)  24/10/2017 

(181)  08/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1413 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa dietetike për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime të dobësimit; ushqime për foshnje; barishta dhe pije të barishtave të 

përshtatura për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  21299 

(151)  24/10/2017 

(181)  08/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1414 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 

(540)  Butefin 
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(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa dietetike për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime të dobësimit; ushqime për foshnje; barishta dhe pije të barishtave të 

përshtatura për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  21300 

(151)  24/10/2017 

(181)  08/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1415 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, , TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  Aknefloks 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa dietetike për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime të dobësimit; ushqime për foshnje; barishta dhe pije të barishtave të 

përshtatura për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  21301 

(151)  24/10/2017 

(181)  08/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1416 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

(540)  Dermiton 
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Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa dietetike për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime të dobësimit; ushqime për foshnje; barishta dhe pije të barishtave të 

përshtatura për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  21302 

(151)  24/10/2017 

(181)  08/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1417 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  suljel 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa dietetike për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime të dobësimit; ushqime për foshnje; barishta dhe pije të barishtave të 

përshtatura për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  21309 

(151)  25/10/2017 

(181)  08/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1418 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  TONDELVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  21303 

(151)  24/10/2017 

(181)  09/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1419 

(591) E Zezë 

(732)  ANORKA FOOD INDUSTRIES 

L.L.C  Factory No. 207, owned by Dubai 

Industrial City, Sieh Shuaib 2, P. O. Box 

450695, Dubai, AE 

(740)  Arben Avdiu, “ANA” sh.p.k.            

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitje e bërë nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akull; mjaltë, kundërhelme; maja, 

pjekje- pluhur; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); akull; të gjitha llojet e kafeve, kafe të 

ftohtë, kafe me akull.   

43   Shërbime për furnizim me ushqim dhe  pije; akomodim të përkohshëm; kioska për 

shitjen e kafes se gatshme   

 

 

 

(111)  21304 

(151)  24/10/2017 

(181)  09/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1420 

(591)  E Zezë 

(732)  ANORKA FOOD INDUSTRIES 

L.L.C  Factory No. 207, owned by Dubai 

Industrial City, Sieh Shuaib 2, P. O. Box 

450695, Dubai, AE 

(740)  Arben Avdiu, “ANA” sh.p.k.            

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitje e bërë nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akull; mjaltë, kundërhelme; maja, 

pjekje- pluhur; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); akull; të gjitha llojet e kafeve, kafe të 

ftohtë, kafe me akull   

43   Shërbime për furnizim me ushqim dhe  pije; akomodim të përkohshëm; kioska për 

shitjen e kafes se gatshme   
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(111)  21305 

(151)  24/10/2017 

(181)  09/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1421 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation   300 Park Avenue  

New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SHOCKWAVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës   

 

 

 

(111)  21306 

(151)  24/10/2017 

(181)  10/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1422 

(591)  Bardhë, Vjollce dhe Rozë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 
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blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  21307 

(151)  24/10/2017 

(181)  10/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1423 

(591)  Kaltër,kuqe dhe bardhë 

(732)  MOMENT EGITIM ARASTIRMA 

SAGLIK HIZMETLERI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Guzelbahce Sk. No: 20 

Nisantasi Sisli Istanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbime; shërbime medicinale; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime 

veterinere, blegëtori, rritja e kafshëve,  mbathja e kuajve me patkoj [shërbimet e  

kovaçëve]; shërbimet e këshillimeve medicinale në lëminë e shëndetit personal.   

 

 

 

(111)  21308 

(151)  24/10/2017 

(181)  10/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1426 

(591)  e kuqe, e bardhë, e zezë 

(732)  HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONIM ŞİRKETİ Cihangir Mevkii, Petrol 

Ofisi Caddesi, Ambarli Kavşaği, Avcilar – 

İstanbul , TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; 

akullore; akullore frutash të ngrënshme; ëmbëlsira të ngrira.    

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 
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frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike.    

 

 

 

(111)  21310 

(151)  25/10/2017 

(181)  10/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1427 

(591)  e kuqe, ngjyrë ari, e bardhë, e zezë 

(732)  HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONIM ŞİRKETİ Cihangir Mevkii, Petrol 

Ofisi Caddesi, Ambarli Kavşaği, Avcilar – 

İstanbul , TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; 

akullore; akullore frutash të ngrënshme; ëmbëlsira të ngrira.    

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike.    

 

 

 

(111)  21311 

(151)  25/10/2017 

(181)  10/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1428 

(591)  e kuqe, e bardhë. 

(732)  HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONIM ŞİRKETİ Cihangir Mevkii, Petrol 

Ofisi Caddesi, Ambarli Kavşaği, Avcilar – 

İstanbul , TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 
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konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; 

akullore; akullore frutash të ngrënshme; ëmbëlsira të ngrira   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; pije energjike.    

 

 

 

(111)  21312 

(151)  25/10/2017 

(181)  11/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1429 

(591)  E kuqe, e zezë, e bardhë 

(732)  ELASTRON SA Steel Products  

Avenue Ag. Ioannis, Aspropyrgos, Postal 

Code 193 00, GR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)      

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale të ndërtimit prej metali; dërrasa ndërtimi prej metali / panele të ndërtimit 

prej metalit; veshja e metaleve për ndërtim; pajisjet prej metali për dritare; pajisje prej 

metali për ndërtim; qoshe  prej metali për ndërtim; çati prej metali; mbulesa çatije prej 

metali; ulluqe çatije prej metali; mbulesa çatije prej metali; vida metali; kapele për 

mbërthimin e metalit; fletë dhe pllaka prej metali; veshje e murit prej metali për ndërtim; 

larëset prej metali.   

17   Materialet për izolim; komponime ngjitëse për nyje; mbyllës prej gome; fije (penj) prej 

gome, jo për përdorim ne tekstil.   

 

 

 

(111)  21313 

(151)  25/10/2017 

(181)  11/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1430 

(732)  GENNOVA 

BIOPHARMACEUTICALS LTD. 

 Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, 

Pune – 411 026, IN 

(540)  HAMSYL 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore.   

 

 

 

(111)  21314 

(151)  25/10/2017 

(181)  11/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1431 

(591)  E kuqe, e bardhë, e gjelbër dhe gri. 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation   300 Park Avenue  

New York, New York 10022, TT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Patë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës   

 

 

 

(111)  21315 

(151)  30/10/2017 

(181)  11/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1432 

(591)  E kuqe, e bardhë, blu e errët, blu dhe e 

gjelbër 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware  300 Park Avenue New York, New 

York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës.   
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(111)  21316 

(151)  30/10/2017 

(181)  11/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1437 

(591)  Kaltërt, Verdhë dhe Kaltërt çeltë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

 

 

 

(111)  21317 

(151)  30/10/2017 

(181)  11/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1438 

(591)  Bardhë,  Kuqe 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat.   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë.   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

726 

 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim.   

 

 

 

(111)  20701 

(151)  14/07/2017 

(181)  11/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1439 

(591)  Bardhë, Kuqe, Portokalltë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 

 
 

(540 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat.   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë.   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 
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komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim.   

 

 

 

(111)  21318 

(151)  30/10/2017 

(181)  14/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1440 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NOVARTIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencorë,vëzhgues, fotografikë, optikë, peshues, matës, 

sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate  

për incizim, përçimin ose transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; media 

digjitale  regjistrimi; mekanizmat për pajisjet e përpunimit të  dhënave, kompjuterët; softuer 

kompjuterik; harduer kompjuterike, për shembull, për t'u përdorur për paraqitje digjital; 

pajisjet kompjuterike periferike; ndërfaqet për kompjuterë; kompjuterë për të mbajtur në 

dorë, kompjuterë tabletë, asistentë personal digjital dhe pajisje dore digjitale elektronike 

dhe programe të lidhura me to për përdorim në fushën e mjekësisë, shëndetit, palestrës, 

stërvitjeve dhe mirëqenies; pajisjet digjitale elektronike me mundësi për të siguruar qasje në 

internet dhe për dërgim, marrje dhe ruajtjen e të dhënave digjitale për përdorim në fushat e 

mjekësisë, shëndetit, palestrës, stërvitjeve dhe mirëqenies; softuer kompjuterike dhe 

aplikacioni kompjuterik. softuer për përdorim në pajisjet elektronike mobile digjitale e të 

dorës dhe softuer elektronike të tjerë për konsumatoret për përdorim në mbledhjen dhe 

ruajtjen e të dhënave të pacientit dhe informacionit mjekësor, duke përfshirë të dhënat e 

hyrjes së informacionit mbi barnat, pulsi, ritmi i zemrës, ritmi i frymëmarrjes, temperatura 

e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, softuer elektronike për pozicioni i 

njeriut ose gjendja e fjetjes për përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe 

informacione mjekësore në bazën e të dhënave; softuer kompjuterike për qasje në, 

shfletimin dhe kërkimin online  në bazat e të dhënave në internet që mund të shkarkohen 

para-regjistruar me përmbajtje audio dhe audiovizuale, informacione dhe komente; aparate 

kimike dhe instrument; aparate dhe laboratorë  shkencore dhe instrumentet dhe pajisjet; 

lente optike; lente kontakti   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; aparatura dhe instrumente mjekësore, të tilla 

si aparaturat e testimit për qëllime mjekësore ose aparaturat për përdorim në analizë 

mjekësore apo aparaturat diagnostikuese për qëllime mjekësore; sistemet e shpërndarjes së 

barnave me shtyrje, kontrollimin apo lirimin e menjëhershëm i substancave aktive të 

preparateve farmaceutike; inhalator; shiringa për injeksione dhe për qëllime mjekësore; 

sensorë shëndetësore, palestre, stërvitje dhe mirëqenie, monitorët  dhe ekranet   për 

përdorim në mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave pacientit dhe informacionit mjekësor duke 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

728 

 

përfshirë të dhënat e hyrjes së informacionit mbi marrjen e barnave, pulsi, ritmi i zemrës, 

ritmi i frymëmarrjes, temperatura e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, 

monitorët  dhe ekranet për paraqitjen e pozicionit i njeriut ose gjendjen e fjetjes për 

përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe informacione mjekësore në bazën e 

të dhënave   

41   Edukimi dhe trajnimi, duke përfshirë ofrimin e edukimit dhe trajnimit online, në fushën 

e mjekësisë, kimisë, farmacisë, shëndetësisë, fitnes , stërvitje dhe mirëqenie; aktivitetet 

sportive dhe kulturore; shërbime udhëzimi; organizimin dhe kryerjen e kolokviumeve, 

konferencave, seminareve dhe simpoziumeve; informacione të arsimit; trajnime praktike 

(demonstrim); organizimin dhe kryerjen e mbledhjeve te punës  (trajnuese); ofrimin e  

publikimeve elektronike online, jo të shkarkueshme;  ofrimin e videove on-line  jo të 

shkarkueshme;  organizimin dhe drejtimi i forumeve edukuese në persona; shërbime 

bamirëse, përkatësisht edukimi dhe trajnimi; mësimi personal për profesionistët e kujdesit 

shëndetësor   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn; dizajnimi dhe 

zhvillimin e hrdverve dhe softuerëve   kompjuterik; analiza kimike; shërbimet kimike; 

hulumtime kimike; softuer kompjuterik për dizajnim; shërbimet laboratorike shkencore; 

ofrimin e shërbimeve përkrahëse online për përdorimin e programeve kompjuterike, 

softuerëve, aplikacioneve, aparatura dhe instrumente në fushën e mjekësisë, shëndetit, 

fitnes, stërvitjeve dhe mirëqenies; ofrimin e ueb faqeve të përshtatura online dhe ushqim të 

dhënave për shfaqjen e përdoruesve- informata te definuar, e cila përfshin edhe postimet e 

reja blog, përmbajtje të re të medieve, përmbajtje të tjera online  dhe  ueb lidhjet online me 

faqet e tjera të internetit, ofrimin e një faqeje të internetit për të shfaqur informacion në 

lidhje me pajisjet hetimore mjekësore, diagnostifikuese dhe barnave; ofrimin e një faqeje të 

internetit për të shfaqur informacion edukative në fushën e hulumtimeve klinike, hosting 

dhe mirëmbajtjen e një mjedis virtual në fushën e mjekësisë, shëndetësisë, fitnes, 

stërvitjeve dhe mirëqenies   

44   Shërbimet mjekësore, duke përfshirë edhe shërbimet personale mjekësore; kujdesi 

higjienikë për qeniet njerëzore ose kafshët; kujdesi shëndetësor dhe këshillim shëndetësor; 

asistencë mjekësore; ofrimin e informacionit në fushën e shëndetit, fitnes, stërvitjeve, dhe 

mirëqenies duke përfshirë ofrimin e të dhënave (informacionit) që kanë të bëjnë me 

përdorime e farmaceutike; ofrimin faqes së internetit për të shfaqur informacione në lidhje 

me shëndetin dhe mirëqenies shëndetësore, fitnes, stërvitje dhe monitorimi  i gjendjes 

shëndetësore dhe shërbime të vlerësimit; shërbime bamirëse përkatësisht ofrimin e 

shërbimeve mjekësore; shërbimet e  imazheve mjekësore   

45   Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të plotësuar nevojat e 

individëve në fushën e mjekësisë, shëndetit, fitnesit, stërvitjeve dhe mirëqenies 

shëndetësore; shërbimet e rrjeteve sociale online që kanë të bëjnë me mjekësinë, shëndetin, 

fitnesin, stërvitjet dhe mirëqenien shëndetësor; shërbime konsultimi  në  lidhje me trajtimet 

mjekësore   
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(111)  21400 

(151)  01/11/2017 

(181)  14/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1441 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencorë,vëzhgues, fotografikë, optikë, peshues, matës, 

sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate  

për incizim, përçimin ose transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; media 

digjitale  regjistrimi; mekanizmat për pajisjet e përpunimit të  dhënave, kompjuterët; softuer 

kompjuterik; harduer kompjuterike, për shembull, për t'u përdorur për paraqitje digjital; 

pajisjet kompjuterike periferike; ndërfaqet për kompjuterë; kompjuterë për të mbajtur në 

dorë, kompjuterë tabletë, asistentë personal digjital dhe pajisje dore digjitale elektronike 

dhe programe të lidhura me to për përdorim në fushën e mjekësisë, shëndetit, palestrës, 

stërvitjeve dhe mirëqenies; pajisjet digjitale elektronike me mundësi për të siguruar qasje në 

internet dhe për dërgim, marrje dhe ruajtjen e të dhënave digjitale për përdorim në fushat e 

mjekësisë, shëndetit, palestrës, stërvitjeve dhe mirëqenies; softuer kompjuterike dhe 

aplikacioni kompjuterik. softuer për përdorim në pajisjet elektronike mobile digjitale e të 

dorës dhe softuer elektronike të tjerë për konsumatoret për përdorim në mbledhjen dhe 

ruajtjen e të dhënave të pacientit dhe informacionit mjekësor, duke përfshirë të dhënat e 

hyrjes së informacionit mbi barnat, pulsi, ritmi i zemrës, ritmi i frymëmarrjes, temperatura 

e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, softuer elektronike për pozicioni i 

njeriut ose gjendja e fjetjes për përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe 

informacione mjekësore në bazën e të dhënave; softuer kompjuterike për qasje në, 

shfletimin dhe kërkimin online  në bazat e të dhënave në internet që mund të shkarkohen 

para-regjistruar me përmbajtje audio dhe audiovizuale, informacione dhe komente; aparate 

kimike dhe instrument; aparate dhe laboratorë  shkencore dhe instrumentet dhe pajisjet; 

lente optike; lente kontakti.   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; aparatura dhe instrumente mjekësore, të tilla 

si aparaturat e testimit për qëllime mjekësore ose aparaturat për përdorim në analizë 

mjekësore apo aparaturat diagnostikuese për qëllime mjekësore; sistemet e shpërndarjes së 

barnave me shtyrje, kontrollimin apo lirimin e menjëhershëm i substancave aktive të 

preparateve farmaceutike; inhalator; shiringa për injeksione dhe për qëllime mjekësore; 

sensorë shëndetësore, palestre, stërvitje dhe mirëqenie, monitorët  dhe ekranet   për 

përdorim në mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave pacientit dhe informacionit mjekësor duke 
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përfshirë të dhënat e hyrjes së informacionit mbi marrjen e barnave, pulsi, ritmi i zemrës, 

ritmi i frymëmarrjes, temperatura e trupit, presioni elektrik në trup, lëvizjet e njeriut, 

monitorët  dhe ekranet për paraqitjen e pozicionit i njeriut ose gjendjen e fjetjes për 

përdorim në transmetimin e të dhënave të pacientit dhe informacione mjekësore në bazën e 

të dhënave   

41   Edukimi dhe trajnimi, duke përfshirë ofrimin e edukimit dhe trajnimit online, në fushën 

e mjekësisë, kimisë, farmacisë, shëndetësisë, fitnes , stërvitje dhe mirëqenie;  

aktivitetet sportive dhe kulturore; shërbime udhëzimi; organizimin dhe kryerjen e 

kolokviumeve, konferencave, seminareve dhe simpoziumeve; informacione të arsimit; 

trajnime praktike (demonstrim); organizimin dhe kryerjen e mbledhjeve te punës  

(trajnuese); ofrimin e  publikimeve elektronike online, jo të shkarkueshme;  ofrimin e 

videove on-line  jo të shkarkueshme;  organizimin dhe drejtimi i forumeve edukuese në 

persona; shërbime bamirëse, përkatësisht edukimi dhe trajnimi; mësimi personal për 

profesionistët e kujdesit shëndetësor   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn; dizajnimi dhe 

zhvillimin e hrdverve dhe softuerëve   kompjuterik; analiza kimike; shërbimet kimike; 

hulumtime kimike; softuer kompjuterik për dizajnim; shërbimet laboratorike shkencore; 

ofrimin e shërbimeve përkrahëse online për përdorimin e programeve kompjuterike, 

softuerëve, aplikacioneve, aparatura dhe instrumente në fushën e mjekësisë, shëndetit, 

fitnes, stërvitjeve dhe mirëqenies; ofrimin e ueb faqeve të përshtatura online dhe ushqim të 

dhënave për shfaqjen e përdoruesve- informata te definuar, e cila përfshin edhe postimet e 

reja blog, përmbajtje të re të medieve, përmbajtje të tjera online  dhe  ueb lidhjet online me 

faqet e tjera të internetit, ofrimin e një faqeje të internetit për të shfaqur informacion në 

lidhje me pajisjet hetimore mjekësore, diagnostifikuese dhe barnave; ofrimin e një faqeje të 

internetit për të shfaqur informacion edukative në fushën e hulumtimeve klinike, hosting 

dhe mirëmbajtjen e një mjedis virtual në fushën e mjekësisë, shëndetësisë, fitnes, 

stërvitjeve dhe mirëqenies   

44   Shërbimet mjekësore, duke përfshirë edhe shërbimet personale mjekësore; kujdesi 

higjienikë për qeniet njerëzore ose kafshët; kujdesi shëndetësor dhe këshillim shëndetësor; 

asistencë mjekësore; ofrimin e informacionit në fushën e shëndetit, fitnes, stërvitjeve, dhe 

mirëqenies duke përfshirë ofrimin e të dhënave (informacionit) që kanë të bëjnë me 

përdorime e farmaceutike; ofrimin faqes së internetit për të shfaqur informacione në lidhje 

me shëndetin dhe mirëqenies shëndetësore, fitnes, stërvitje dhe monitorimi  i gjendjes 

shëndetësore dhe shërbime të vlerësimit; shërbime bamirëse përkatësisht ofrimin e 

shërbimeve mjekësore; shërbimet e  imazheve mjekësore   

45   Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të plotësuar nevojat e 

individëve në fushën e mjekësisë, shëndetit, fitnesit, stërvitjeve dhe mirëqenies 

shëndetësore; shërbimet e rrjeteve sociale online që kanë të bëjnë me mjekësinë, shëndetin, 

fitnesin, stërvitjet dhe mirëqenien shëndetësor; shërbime konsultimi  në  lidhje me trajtimet 

mjekësore   
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(111)  21404 

(151)  01/11/2017 

(181)  15/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1442 

(300)  01461817  23/05/2016  IT 

(732)  AMIGOS CAFFÈ S.n.c. di Mingardi 

Severino e Arianna & C. Via delle Saline, 3 

I-34015 MUGGIA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; aromatizuesa kafeje [aromatizuesa]; pije me bazë kafe; kafe (e papjekur -); 

pije prej kafe me qumësht; përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; çikore 

[zëvendësues kafeje]; sheqer; çaj; çaj i ftohtë; pije me bazë çaji; lule ose gjethe për 

përdorim si zëvendësuesa çaji; biskota petit-beurre   

43   Shërbime bari; bar dhe meze të lehta; restorante me vet-shërbim; kefeteri; restorante; 

kafeteri; furnizim me ushqim dhe pije   

 

 

 

(111)  21407 

(151)  01/11/2017 

(181)  15/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1443 

(732)  AMIGOS CAFFÈ S.n.c. di Mingardi 

Severino e Arianna & C. Via delle Saline, 3 

I-34015 MUGGIA, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; aromatizuesa kafeje [aromatizuesa]; pije me bazë kafe; kafe (e papjekur -); 

pije prej kafe me qumësht; përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; çikore 

[zëvendësues kafeje]; sheqer; çaj; çaj i ftohtë; pije me bazë çaji; lule ose gjethe për 

përdorim si zëvendësuesa çaji; biskota petit-beurre   

43   Shërbime bari; bar dhe meze të lehta; restorante me vet-shërbim; kefeteri; restorante; 
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kafeteri; furnizim me ushqim dhe pije.   

 

 

 

(111)  21409 

(151)  01/11/2017 

(181)  15/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1444 

(591)  E verdhë, kafe, hiri, kuqe, krem 

(732)  N.T.P. LIRI Eqrem Qabej nr. 28, 

Ortakoll, 20000 Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj, të gjitha llojet e çajeve; mielli dhe produktet e drithërave, kek, biskota, dhe 

të ngjashme që shërbejnë për të shoqëruar pirjen e çajit.   

 

 

 

(111)  21414 

(151)  01/11/2017 

(181)  16/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1446 

(732)  SILBERPFEIL-1934Energy Handels 

GmbH & Co KG  Alte Aignerstrasse 43, 

5026, Salzburg , AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Silberpfeil 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   
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(111)  20702 

(151)  14/07/2017 

(181)  16/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1447 

(591)  Bardhë, Kuqe, Portokalltë, Kaftë, 

Bezhe, Gjelbër, Zezë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim   
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(111)  21425 

(151)  01/11/2017 

(181)  16/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1451 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MIXIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese 

të gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin   

9   Programe kompjuterike; softuare kompjuterike; aparate per procesim te te dhenave qe 

perdoren ne lidhje me perzierjen e ngjyrave   

 

 

 

(111)  21428 

(151)  01/11/2017 

(181)  16/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1452 

(300)  30 2016 104633.3/03  18/05/2016  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SUN DANCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë për përdorim personal; parfumë; vajra esencialë; produkte kozmetike; 

locionë për flok; pasta dhëmbësh; përgatitje për përdorim higjenik dhe të bukurisë, të 

përshfira në këtë klasë; vajra për masazh për përdorim kozmetik; xhelra, kremra, sapunë 

dhe vajra për larje dhe për dush; përgatitje për pastrim për kujdes higjenik dhe të bukurisë; 

kripëra banje, jo për përdroim mjeksor; deodorantë për përdorim personal (parfumë), 

antidjersa (pajisje tualeti); produkte për heqje rrudhash; përgatitje për depilim; shampo; 

përgatitje për kujdes të flokut; përgatitje për tharje floku; spraj për flok; përgatitje për 

dallgëzim floku; përgatitje për mbrojtje nga djegia e diellit (përgatitje kozmetike për nxirrje 

nga dielli); përgatitje kozmetike për kujdes ndaj diellit, në veçanti përgatitje për kujdes pas 

qëndrimit në diell; përgatitje për kujdes solari; përgatitje kozmetike për vet-nxirrje; të kuq 

buzësh; përgatitje kozmetike  për kujdes të lëkurës, syve dhe fytyrës; kremra për fytyrë, 

lëkurë dhe trup; maska për kujdes të fytyrës; makjazhe; përgatije kozmetike për kujdes me 

bashkëenzimën Q10; peceta, të ngopura me locionë kozmetikë, me sapunë, me përgatitje 

për larje, me vajra ose më produkte kozmetikë   

5   Përgatitje farmaceutike; përgatitje higjenike për qëllime mjeksore; substanca dietike të 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

735 

 

përshtatura për përdorim mjeksor; ushqim për bebe; përgatitje për mbrojtje nga djegia e 

diellit për përdorim farmaceutik; balsamë për mbrotje nga djegia e diellit; lëndë prapsuese 

për insekte; përgatije për mbrojtje nga djegia e diellit (përgatitje mjeksore për nxirrje nga 

dielli); përgatitje mjeksore për kujdes ndaj diellit; përgatitje mjeksore për kujdes të 

qëndrimit në diell; përgatitje mjeksore për vet-nxirrje; përgatije mjeksore për kujdes të 

lëkurës, syve dhe fytyrës; përgatitje mjeksore për kujdes me bashkëenzimën Q10; përgatitje 

kimike për përdorim higjenik; artikuj ushqimorë dietikë të përshtatur për përdorim  

mjeksor dhe përdorim higjenik; përgatitja me vitamina dhe minerale si shtesa ushqimore 

për qëllime mjeksore dhe për qëllime jo-mjeksore;   

9   Syze, gjyslykë dielli; kuti për syze; skeletë për syze; xhama për  syze; gajtan, gjerdanë 

dhe shiritë për mbajtjen e syzeve   

14   Artikuj argjendarie; gurë të çmuar; instrumenta për matje kohe dhe kronometrikë   

18   Lëkurë, gëzof kafshësh; sëndukë dhe çanta për udhëtim; çadra; çadra dielli; shkopinj 

për ecje; kamzhikë; parzmore; takëme për kuaj; çanta plazhi; kuti tualeti, jo të pajisura; 

çanta tualeti; çanta për udhëtim për veshje; kuti për letra (portofol); çanta brezi që kapen në 

gajtanët e pantollonave; portofolë xhepi; grup çantash për udhëtim (prej material lëkure).   

21   Mjete dhe enë për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, të përfshira në këtë klasë: krëhëra 

dhe sfungjerë; furça (përjashtuar furçat për piktura); furça për tualet; materiale për të bërë 

furça; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar 

(përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); produkte prej qelqi, porcelani dhe argjile që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe gomash; fill për 

qëllime dentare; kruese dhëmbësh; mjete për tualet; mjete kozmetike; krëhëra elektrikë; 

kuti tualeti; doreza për qëllime shtëpiake; sfungjerë të ashpër për kruajtje të lëkurës; kuti 

për krëhëra; peceta për pastrim syzesh, të përfshirë në këtë klas; kurthe për insekte; pajisje 

elektrike për ndjellje dhe vrasje të insekteve   

25   Vesh-mbathje, veshje për kokë   

 

 

 

(111)  21434 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1453 

(591)   E  Kuqe E Verdhë 

(732)  N.T.P ,,Euro Shop,, POZHERAN-

VITI, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Orendi,pasqyra,korniza fotografishe: artikuj( te pa perfshira në klasat e tjera)prej 

drurit ,tapave,kallami,xunkthi,briri kafshesh,kocke,fildishi,eshtrash, 

baleen,guaskash,qelibari,sedefi,meerschaum dhe zavensues te te gjitha ketyre materjaleve 

ose te materjaleve plastike   

21   Enë Kuzhine ose shtepije me kuti plastike,kreher dhe sfungjera,furca(perveq 

peneleve),materjale perberse te furcave,artikuj per qellime pastrami,artikuj celiku,xhami i 

pa perpunuar dhe gjysom i perpunuar(perveq xhamit te perdorur ne ndertim)qelqe,porcelon 
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dhe artikuj argjile te pa perfshira ne klasat e tjera   

24   Tekstilet dhe artikujt  tekstili të pa perfshira ne klasat e tjera,mbulesa shtrati,dhe 

tavoline   

28   Lodra dhe artikuj per te luajtur,artikuj gjimnastike dhe sportive te pa perfshira ne klasa 

te tjera,zbukurime per festat e krishtelindjeve   

 

 

 

(111)  21435 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1454 

(591)  e kaltër, ngjyrë portokalli. 

(732)  Barzara Global LLC 16192 Coastal 

Highway, Lewes Delaware e 19958, US 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Dyll robaqepësi dhe këpuctari; Dyll robaqepësi; Dyll këpuctari; Dyll këpuctari 

(riparuesi); Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatizuese; aromatizues; Aromatizues tortash 

(vajra esenciale); Vajra aromatike që përdoren për prodhimin e aromave kur nxehen; 

Aromatizues (salca) për pije (vajra esenciale); Vajra esenciale aromatike; Vajra aromatike; 

Përforcues aromash për ushqime (vajra esenciale); Vaj bajamesh; Esenca badiani (illicium 

verum); Vajra aromatike; Vaj pishe; Barbarozë; Vajra të destiluar për kujdes bukurie; Vajra 

esenciale emulsinuese; Vajra dhe esenca eterike; Vajra esenciale; Vajra esenciale për 

përdorim në aromterapi; Vajra esenciale për përdorim shtëpiak; Vajra esenciale për 

përdorim personal; Aroma ushqimesh (vajra esenciale); Vajra esenciale për përdorim në 

industri; Vajra esenciale për përdorim në procesin e prodhimtarisë; Vajra esenciale për 

përdorim në prodhimin e produkteve aromatike; Vajra esenciale nga citroni; Vajra 

esenciale për qetësim të nervave; Vajra esenciale nga perimet; Esenca eterike; Vaj jasemini; 

Vaj esencial nga druri i pishës; Vajra esenciale të përziera; Vaj levande; Vajra esenciale 

nga limoni; Vaj për aromaterapi; Vajra për kujdes lëkure (jo mjeksore); Vajra për parfume 

dhe erë; Vaj gauterie; Vaj nga druri i çajit; Esenca minte (vaj esencial); Vaj mente e 

papërpunuar; Vajra esenciale natyrale; Vajra natyral për qëllime kozmetike; Vajra jo-

mjeksore; Vajra parfumesh për prodhimin e preparateve kozmetike; Përgatitje aromaterapi; 

Vaj trandafili; Safrole; Temjan tymosës (Kunko); Terpenë (vajra esenciale); Ujë lulesh; 

Aroma ushqimi i pëgatitur nga vajrat esenciale; Toileteri; Parfumeri dhe aroma; Aroma për 

përdorim personal; Aromatikë për parfume; Aromatik për aroma; Spraj aromatizues trupi; 

Ujë aromatizues; Ujëra të parfumuar tualeti; Peshqir të aromatizuar; Losione dhe kremëra 

trupi; Baj rume (Bay rums) vajra; Parfume vanilje; Faculeta kolonje të impregnuara; 

Deodorantë trupi (parfumeri); Ekstrakte nga parfumet; Parfumeri natyrale; Vajra natyral për 

parfume; jonizues (perfumeri); Qilibar (parfumeri); Kremëra aromaterapie; Kremëra të 

parfumuar; Ujë levande; Ujë levande për përdorim kozmetik; Losione aromaterapie; Mentë 

për parfumeri; Vajra peperminti (parfumeri); Misk (nayral); Misk (perfumeri); Kolonjë; Ujë 

parfumi (Eau de parfum); Aroma; Praparate aromash; Parfumeri; Parfumeri nga druri i 

pishës; Perfume; Parfume të ngurtë; Parfume për qëllime industriale; Bazë për aroma 
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parfumesh; Preparate tymosëse (perfume); Vaj trandafili për qëllime kozmeike; Vanilin 

sintetik (parfumeri); Misk sintetik; Parfumeri sintetike; Spraj për trup (jo mjekësor); 

Parfume të lëngshëm; Ujë tualeti; Ujë tualeti që përmban vaj gjarpëri; Pomande (substanca 

aromatike); Heliotropin; Ekstrakte lulesh (parfume); Preparate për pastrim dhe kujdes të 

trupit; Make-up; Letër abrazive për përdorim në thonjt e gishtërinjëve; Letër zmerile për 

përdorim në thonjt e gishtërinjëve; Tabela abrazive për përdorim në thonjt e gishtërinjëve; 

Preparate për vetë rezitje (kozmetikë); Bazë për lustrim të thonjëve; Shkëlqyes fytyre; 

Shkëlqyes fytyre dhe trupi; Shkëlqyes thonjësh; Ngjyrë fytyre; Ngjyrë qerpikësh; Ngjyrë 

trupi (kozmetikë); transfere dekorative për qëllime kozmetike; Vetulla  të reme (false); Tatu 

të përkohsme për qëllime kozmetike; Xhel për vetulla; Xhel për thonj; Xhel për sy; Xhel 

për heqjen e Make-apit; Shkëlqyes për buzë; Make-up për lëkurë; Make-up për në fytyrë; 

Make-up për fytyrë dhe trup; Maskara; Make up i dyfishtë për qepalla; Make-up për kuti; 

Kozmetikë dekorative; Ngjitës dekorativ për thonjë; Ngurtësues thonjësh (koozmetikë]; 

Kondicioner thonjësh; Qerpik të remë; Ngjitës për fiksim të qerpikëve të remë; Thonjë të 

remë; Maje të thonjëve (kozmetikë); Thonjë artificial për qëllime kozmetike; Thonjë të 

remë; Thonjë artificial për gishtërinj nga metali i çmuar; Zbardhues thonjësh; Preparate 

kozmetike për qerpikë; Kozmetikë në formë ruzhi; Kozmetikë në formë të hiezuesit të 

syve; Pudër kozmetike për zbardhim të fytyrës; pastë kozmetike për neutralizim të 

shkëlqimit; Pudër për make-up; Xhele kozmetike për sy; Mbështjellës buzësh (kozmetikë); 

Maska bukurie; Lapsa kozmetik; Lapsa kozmetik për sy; Pudër kozmetike për fytyrë; Kuti 

rimbushëse për pudër (kozmetikë); Kozmetikë vetullash; Bronxë dielli; Kozmetikë në 

formë të xhelit; Pluhur presioni për fytyrë; Kuti pudre (kozmetikë); Korektor fytyre; 

Korektor; Korektor për spote dhe njolla; Shkumës për make-up; Krem thonjësh; Krem për 

çehre (dukje); Baza Make upi; Kremëra kozmetike; Mus shkumë flokësh (kozmetikë); 

Kremëra për vetë rezitje (kozmetikë); Krem bazë; Kremëra për nxirje të lëkurës; Krem 

dielli; Krem për rezitje; Buzkuq në formë kremi; Buzkuq në formë kremi; Arka buzkuqësh; 

Lecka fytyre të impregnuara me kozmetikë; Lustrues thonjësh; Vernik thonjësh për qëllime 

kozmetike; Lapsa për lustrim të thonjëve; Heqës i llakut të thonjëve; Lapsa për heqjen e 

llakut të thonjëve; Heqës të vernikut të thonjëve (kozmetikë); Adezivë për qerpikë, flokë 

dhe thonjë të remë; Adezivë për afiksim të thonjëve artificial të gishtërnjve; Adezivë për 

afiskim të vetullave të reme; Ngjitës për forcim të thonjëve; Losion për forcim të hotnjëve; 

Losione për vetë nxirje (kozmetikë); Losione për heqjen e Make-upit; Vaj kutikle; Materile 

për mbulim të thonjve; Qerpikë; Baza likuide; Qumështe tanine (kozmetikë); Qumështe për 

heqjen e Make-upit; Letra të lagura peshqir të impregnuar me losion kozmetik; Lapsa 

vetullash; Lapsa Make-upi; Lapsa sysh; Vizues (kozmetikë) për sy; laps vizues; Lapasa për 

skuqje; Vizues buzësh; Mbështjellës bazë për thonjë (kozmetikë); Bazë thonjësh 

(kozmetikë); Bazë për Make-up në formë të pastave; Ngjyra përmirësimi; Ngjyra vetullash; 

ngjyra vetullash në formë lapsi dhe pudre; Eyeliner; Shkëlqyes buzësh në formë palete; 

Pudër për lustrim thonjësh; Preparate artificiale për nxirje; Preparate për kujdes të thonjëve; 

Preparate për forcimin e thonjëve; Shkëlqyes për qëllime kozmetike; Preparate për heqjen e 

Make-upit; Forcues thonjësh; Preparate Make-upi për fytyrë dhe trup; Heqës të make up 

për fytyrë; Pudër Make-up; Pudër e shlirë fytyre; Pudër fytyre në formë të pudrës-letër 

mbështjellëse; Pudër për formësimin e majeve të thonjëve; Pudër fytyre (jo-mjekësore); 

Kuti që përmbajnë make-up; Buzkuq kozmetik; Adeziv vetë ngjitës për vetulla të reme; 

Hije qepallash; Përfocues nën sy; Mbulesa për skulpturimin e thonjve të gishtërinjëve; 

Stikerë arti për trup; Make-up për sy; Kuti për pudër solide (kozmetikë); Make up teatri; 
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Gjak i falsifikuar; Buzkuq Likuid; Baza Likuide  (mizu-oshiroi); Eyeliners likuid; Lustrues 

të pjesës së epërme të thonjëve; Lloje të thonjëve për gishtërinj; Bazë lëkure; Baza kremi; 

Ngjyra kozmetike për sy; Buzkuq; Ruzh; Deodorantë dhe kundër djersitës; Deodorantë për 

kujdes trupi; Deodorantë për këmbë; Deodorantë për qenje njerzore ose për kafshë; 

Deodorantë për përdorim personal (perfumeri); Deodorantë, për përdorim personal në  

formë të shkopit; deodorantë kundër djersitjes; Sapun deodorant; Spraj deodorant për 

femra; Deodorantë personal; Kundër djersitës jo-mjekësor; kundër djersitës (tualeteri); 

kundër djersitës për përdorim personal; Pluhur këmbësh (jo mjekësor); deodorant rulli 

(tualeteri); Spraj trupi; Kundër djersitës në formë të sprajit; Preparate për kujdes të lëkurës; 

Shtresa pastruese për trup; Regjës për qëllime kozmetike; Kremëra për redukim të celulitit; 

Pudër e parfumosur (për përdorim kozmetik); Kremëra aromatik për trup; Qumësht 

bajamesh për qëllime kozmetike; Zbutës buzësh (jo mjekësor); Kondicioner lëkure; Zbutës 

lëkure (jo mjekësor); Zbutës këmbësh (jo mjekësor); Kondicioner buzësh; Pudër trupi; 

Lecka pastruese për trup; Vaj për bebe; Kremëra për zbardhje të trupit; Xhel petroliumi për 

qëllime kozmetike; Kompozime për kujdes të lëkurës pas ekspozimit ndaj rezeve të Diellit; 

Kremëra për rezitje rezistente ndaj lagështisë; Krem për zvogëlim të moshës; Xhele për 

rezitje (nxirje); Mbështjellës buzësh (jo mjekësor); Tonerë fytyre (jo kozmetikë); Kremëra 

dermatologjik (të ndryshëm nga ata mjekësor); Kremëra dite; Shteresa; Shteresa  për kujdes 

të lëkurës; Shteresa për pastrim të lëkurës; Pastrues trupi; Kremëra shtresor; Shtresa 

pastruese për qëllime kozmetike; Shtresa pastruese për fytyrë; Emulsinues fytyre; 

Emulsinues trupi; Esenca për kujdes të lëkurës; Vajra esenciale për kujdes të lëkurës; Vajra 

esenciale që përdoren për freskim të ajrit; Ndriçues trupi; Gjalpë e kakaos për qëllime 

kozmetike; Preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; kozmetikë për përdorim në trajtimin 

e lëkurës së rudhur; Kozmetikë për trajtimin e lëkurës së tharë; Shkumë kozmetike që 

përmban krem për rezitje; Shtresa kozmetike për trup; Kremë kozmetike për duar; Krem 

kozmetik për forcimin e lëkurës për reth syve; Losione kozmetike për fytyrë; Losione 

kozmetike për nxirje; Vajra kozmetike për epidermë; Zbutës kozmetik (lagështues); Krem 

kozmetik ushqyes; Krem kozmetik për regjenerim të lëkurës; Preparate për kujdes të 

lëkurës; Preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; Preparate kozmetike për përdorim në 

minimizim e rudhave të fytyrës; Preparate kozmetike për lëkurë të tharë gjatë shtatzanisë; 

Mbrojtës buzësh (kozmetikë); Kozmetikë për mbrojtje të lëkurës nga djegia e diellit; 

Produkte kozmetike në formë të aerosoleve për  kujdes të lëkurës; Preparate për zbardhje të 

lëkurës (kozmetikë); Kozmetikë në formë të losioneve; Kozmetikë në formë të qumështit; 

Kompresa sysh për qëllime kozmetike; Zbardhues; Kremëra kozmetik lëkure jo mjekësorë; 

Krem këmbësh jo mjekësor; Krem trupi; Krem buzësh; Krem kundër rrudhave; Krem 

kundër akneve (njollave); Krem maske për trup; Krem trupi (jo mjekësor); Krem për 

pastrim të lëkurës (jo mjekësore); Krem për kujdes të lëkurës (kozmetikë); Kremëra për 

kujdes lëkure, të ndryshme nga ato që përdoren në mjeksi; Krem për shkëlqim të lëkurës; 

Krem lëkure; Krem fytyre (jo mjeksore); Krem fytyre për përdorim kozmetik; Krem për 

redukimin e dukjes së pleqërisë; Krem sysh; Kremëra (jo mjeksor) për sy; Krem për zbutje 

të lëkurës për qëllime kozmetike; Krem për heqjen e Make-upit; Krem duarsh; Krem për 

dukje të qartë (natyrale); Krem për pas rrojes; Krem pas rezitjes; Krem për forcimin e 

lëkurës; Kremëra dhe losione për rezitje; Krem kundër plakjes; Krem jo mjekësor për 

pastrim; Lecka të impregnuara me pastrues të lëkurës; Spraj topik lëkure për qëllime 

kozmetike; Losione rroje; Losione banje; Losione lëkure; Losione për pastrim të lëkurës; 

Losione duarsh (jo mjeksor); Losione për rezitje; Losione maskash për fytyrë; Losione 
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bebesh; Losione për kujdes të lëkurës (kozmetikë); Losione për kujdes të fytyrës dhe trupit; 

Losion për mbrojtje nga mosha; Losione për rezitje; Losion për qëllime kozmetike; Losione 

për redukim të celulitit; Losione sysh; Losione duarsh; Losione për pas rezitjes; Losione 

për rezitje (kozmetikë); Losion trupi; Losione rudhash të syve; Maska lëkure (kozmetikë); 

Maska këmbësh për kujdes lëkure; Maska fytyre; Maska fytyre lagështuese; Paketa fytyre; 

Maska dore për kujdes lëkure; Maska trupi; Vajra për kujdes lëkure (kozmetikë); Vajra për 

qëllime kozmetike; Vajra duarsh (jo mjekësore); Vajra pas rezitjes (kozmetikë); Vajra për 

rezitjes; Vajra për nxirje (kozmetikë); Vajra trupi (për përdorim kozmetik); Spraj vaji për 

trup; Gjalpë trupi; Melhem (jo mjeësor); Qumësht për nxirje; Qumësht për trupin e bebeve; 

Losion qumështi për kujdes lëkure; Qumësht për pas rrojes; Qumësht pas rezitjes; Mus për 

kujdes lëkure; Kremëra (jo mjekësorë) për trup; Pelena jo mjekësore për skuqje të shpejt; 

Kremëra jo mjeksore; Balm i ndryshëm nga ai për qëllime mjekësore; Losion jo mjekësor 

për pastrimin e lëkurës; Zbutës jo mjeksor; Kremëra ushqyes (jo mjeksorë); Pudër bebesh 

(jo mjeksore); Pelenë kremi (jo mjeksore); Krem jo mjeksor për trajtim të skalpit; Losion 

këmbësh jo mjeksor; Preparate jo mjeksore për kujdes të buzëve; Serume lëkure jo 

mjeksore; Losione stimuluese jo mjeksore për kujdes lëkure; Krem nate; Krem nate 

(kozmetikë); Xhele lagështues (kozmetikë); Lagështues kundër plakjes i përdorshëm si 

kozmeikë; Losione lagështuese trupi (kozmetikë); Koncentrate lagështuese (kozmetikë); 

Lagështues; Krem lagështues për kujdes të lëkurës (kozmetikë); Lagështues kundër plakjes; 

Kremëra lagështues, losione dhe xhele; Losione lagështues për lëkurë (kozmetikë); 

Preparate lagështuese; Lagështues trupi; Lagështue fytyre (kozmetikë); Zbutës lëkure; 

Zbutës lëkure (jo mjeksor); Paketa maskash poroze që përdoren si kozmetikë; Krunde orizi 

për lustrim të lëkurës (arai-nuka); Freskues lëkure; Lecka që përmbajnë krem për rezitje 

dhe bllokim të diellit për përdorim në lëkurë; Krem për pastrim të lëkurës; Xhel pastrues 

(kozmetikë); Losione pastrimi; Maska pastrimi; Qumësht pastrues për kujdes lëkure; 

Pastrues lëkure (kozmetikë); Pastrues lëkure (jo mjeksor); Qumësht pastrues jo mjeksor; 

Kremëra bariere; Preparate për kujdes lëkure kundër plakje (jo mjeksor); Preparate për 

kujdes të këmbëve (jo mjeksore); Preparate për zbardhim të lëkurës; Lagështues lëkure; 

Pastrues lëkure; Mbrojtës buzësh (jo mjeksor); Preparate për kujdes kundër heqjes së 

rudhave; Preparate për rezitje (kozmetikë); Preparate për bllokim të diellit; Pastrues lëkure 

(jo mjeksor); Pudër fytyre; Pudër fytyre në letër; Pudër trupi; Maskë pudre për trup; Paketa 

rimbushëse shpërndarëse kremi për kujdes lëkure; Paketa rimbushëse pastruese 

shpërndarëse kremi për kujdes lëkure; Shkumë pastruese; Krem retinoli për qëllime 

kozmetike; Pastrues fytyre (kozmetikë); Bllokues dielli; Losione  mbrojtëse nga dielli; 

Vajra për bllokim të diellit (kozmetikë); Vajra për nxirje për qëllime kozmetike; Preparate 

për mbrojtje nga dielli; Preparate për kujdes nga dielli; Preparate për kujdes nga dielli për 

përdorim kozmetik; SPF spraj për bllokim të diellit; Krem për bllokim të diellit 

(kozmetikë); Mbrojtës buzësh nga dielli; Buzëkuq për bllokim të diellit (kozmetikë); 

Kompozime për shkëlqim të lëkurës (kozmetikë); Kripër banje; Mbrojtës nga dielli; Larës 

fytyre (kozmetikë); Lagështues pas rezitjes; Teksturizues lëkure; Gurë rroje (astringjent); 

Krem ftohës; Talk puder  për përdorim tualeti; Talk pudër për trup; Talk pudër (jo 

mjeksore) për bebe; Pastrues lëkure (kozmetikë); Pudër tualeti; Qumësht pastrues për 

qëllime kozmetike; Qumësht fytyrë, trup dhe duar; Krem tonimi (kozmetikë); Tonim 

bukurije për aplikim në fytyrë; Tonim bukurije për aplikim në trup; Tonik (kozmetikë); 

Toner lëkure; Toner lëkure jo mjeksor; Toner për përdorim kozmetik; Zbutës; Krem 

lagështues pas rrojes; Qumësht lagështues; Preparate flokësh dhe trajtime; Zbutës pas 
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rrojes; balsam pas rrojes; Gurë për rroje; Dyll depilimi; Xhel për pas rojes; Preparate 

depilimi; Emulsinues për pas rojes; Shirita dylli për heqjen e leshrave të trupit; Takëm roje, 

që përmban krem roje dhe për pas rrojes; Kremëra për pas rojes; Krem depilimi; Krem para 

rojes; Losione depilimi; Losione pas rojes; Pasta për ripat e rojes; Preparate rojesh; 

Preparate rojesh në formë të lëngshme; Preparate para rojesh; Shkumë për roje; Sapun për 

roje; Shkopinj për roje (preparate); Spraj për roje; Kondicioner për flokë të bebeve; Balsam 

i kondicionuar; Balsam flokësh; Kondicioner flokësh; Shufra për kondicionim të flokëve; 

Kondicioner flokësh për bebe; Kondicioner në formë të sprajit për skalp; Mus shampon për 

bebe; Ngjyra mjekre; Tintë (ngjyrë) për flokë; Briliantinë; Dyll flokësh; Dyll për stilizim të 

flokëve; Hidrogjen perokdid për qëllime kozmetike; Trajtim dylli për flokë; Dyll 

mustaqesh; Xhel flokësh; Xhel për stilizim; Xhel për fiksim të flokëve; Xhel në formë 

spraji i cili është ndihmë stilizimi; Lustër flokësh; Xhel për mbrojtje të flokëve; Preparate 

zbardhues (për heqje ngjyrash) për kozmetikë; Kozmetikë për përdorim në flokë; Losion 

kozmetik flokësh; Preparate kozmetike për flokë dhe skalp; Preparate kozmetike për 

regullim flokësh; Paisje për valëzim të përhershëm të flokëve; Krem për kujdes flokësh; 

Krem flokësh; Krem kondicionues; Krem për mbrojtje të flokëve; Krem për fiksim të 

flokëve; Shampon mjeksor; Losione për mjekër; Losion për kujdes të flokëve; Losion 

flokësh; Losion takëm velëzues; Losion stilizimi; Losione për mbrojtje të flokëve; Losione 

për valëzim permanent; Losion për trajtimin e forcimit të flokëve; Maska flokësh; vajra për 

kondicionim të flokëve; Vajra banje për kujdes të flokëve; Vaj për krehje; Vaj për fiksim të 

lokëve; Mus i cili është ndihmës për stilizim të flokëve; Shampon jo mjeksor; Preparate jo 

mjeksor për zbutje të djegies nga dielli; Shampon jo mjeksor për flokë; Neutralizues për 

valëzim permanent; Preparate për neutralizim të flokëve; Preparate për zbardhim të 

flokëve; Lagështues flokësh; Ngjyra flokësh; Loione ngjyrash për flokë; Pomadë në formë 

shkopi; Ushqyes flokësh; Pomadë për qëlime kozmetike; Pomadë flokësh; Preparate për 

mirëmbajtjen e flokëve; Preparate për kujdes të flokëve, jo për qëllime kozmetike; 

Preparate për mbrojtje të flokëve nga dielli; Preparate për drejtim të flokëve; Preparate për 

valëzim të flokëve; Trajtim permanent të flokëve; Preparate për mbjelljen e flokëve; 

Preparate për ngjyrosjen e flokëve; Preparate për valësim dhe kaqurela të flokëve; Preparate 

tinte (ngjyrosje) të flokëve; Preparate për trajtim të flokëve; Ngrirje e flokëve (ngjyrosje); 

Detangler; Pudër flokësh; Pudër për larje të flokëve; Pako mbushëse për shpërndarje të 

forcuesve të flokëve; Pako mbushëse për shpërndarje të shamponit; Mos (tualeteri) për 

përdorim në stilimin e flokëve; Mus flokësh; Mus për mbrojtjen e flokëve; Solucione të 

ftohta për valëzim të flokëve; Maskara flokësh; Spraj flokësh; Shpërlarës të flokëve (për 

përdorim kozmetik); Shpërlarës flokësh (shampon – kondicioner); Shkëlqyes flokësh; 

Emulsinues flokësh; Heqës të ngjyrës së flokëve; Tonik flokësh; Tonik flokësh (jo 

mjekëor); Pastë për stilim të flokëve ; Mus stilimi; Shamponë të tharë; Teksturizues i 

flokëve; Likuid flokësh; Fiksues flokësh; Veshje flokësh për meshkuj; Kondicioner 

lageshtues për flokë; Hidrogjen peroksid për përdorim në flokë; Shampon zbokthi; 

Shampon-kondicioner; Shamponë; Shampon shufra; Shampon bebesh; Shampon për flokë 

njerzish; Shampon për përdorim personal; Shampon zbokthi, jo për qëllime mjeksore; Vaj 

fiksues Japonez për flokë (bintsuke-abura); Heqës flokësh dhe preparate roje; Preparate 

banje; Vajra aromatik për banjë; Kripëra aromatike për banjë; Mus banje për bebe; Bimë 

banje; Bomba banje; Preparate kozmetike për banjë; Xhel banje; Koncetrate banje (jo 

mjeksore); Losione banje (jo mjeksore); Vajra banje; Vajra banje për qëllime kozmetike; 

Qumësht banje; Kripra banje jo mjeksore; Thithës trupi jo mjekësor; Krem banje (jo 
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mjeksor); Vajra banje jo mjeksore; Preparate banje jo për qëllime mjeksore; Xhele 

shkumëzuese për banjë; Likuid shkumëzues për banjë; Perla banje; Perla banje (jo 

mjeksore); Banjë me fluska; Pudër banje (jo mjeksore); Shkumë banje; Shkumë banje (jo 

mjeksore); Shkumë banje dhe dushi; Kripëra banje, jo për qëllime mjeksore; Sapun banje; 

Sapun dhe xhele; Sapun anti bakterial; Larës fytyre anti bakterial (jo mjeksor); Sapun të 

parfumuar; Sapun bajamesh; Xhel banje dhe dushi, jo për qëllime mjeksore; Xhel për 

përdorim kozmetik; Sapun i granuluar; Sfungjer i impregnuar me sapun; Sapun 

dezinfektues; Sapun të parfumuar dezinfektues; Xhele dushi; Kremëra dushi; Shtresa 

pastruese për këmbë; Shtresa pastruese për duar; Torte sapuni për larje trupi; Sapun 

karbolik; Sapun bukurie; Sapun kozmetik; Sapun krem për trup; Sapun kremi; Kremëra 

(sapun) për përdorim në  larje; Sapun mjeksor; Larës mjeksor duarh; Sapun tualeti jo 

mjeksor; Sapun me erë; Agjent larës për duar; Sapun industrial; Pako mbushëse për 

shpërndarje të xhelit për dush; Pako mbushëse për shpërndarje të sapunit për duar; Sapun; 

Shufra sapuni; Sapun i thatë; Sapun dushi; Sapun lëkure; Sapun për kujdes trupi; Sapun 

kundër djersitjes; Sapun kundër djersitjes së këmbëve; Sapun Loofah (që përdoret si 

sfungjer); Solucion sapuni; Produkte sapuni; Sapun jo mjeksor; Sapun për përdorim 

personal; Sapun për fytyrë; Sapun për duar; Sapun letre për përdorim personal; Sapun në 

formë xheli; Sapun likuid për larje këmbësh; Sapun në formë likuide; Sapun banje në formë 

likuide; Sapun likuid për duar dhe fytyrë; Sapun tualeti; Shampon trupi; Ngjyra kozmetike; 

Shkëlqyes (xixëllima) në formë spraji që përdoret si kozmetikë; Lecka të lagura për qëllime 

sanitare dhe kozmetike; Maskë  xheli për sy; Faculeta higjienike femrash për pastrim; Xhel 

dushi dhe banje; Larës trupi; Gurë artificial shtufi; Sapun pa emulsinues për larje trupi; 

Faculeta të impregnuara për pastrim (jo mjeksore, të përdorshme nga një person); 

Kozmetike për kujdes bukurije; Krem zbutës bukurije; Losione dhe kremëra kozmetik; 

Losione bukurije; Preparate kozmetike që ndihmojnë riritjen e flokëve; Preparate për 

kozmetike për kujdes të thonjëve; Preparate kozmetike për forcimin e gjinjëve; Serume 

bukurije; Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Kozmetikë në formë të kremërave;Kozmetikë 

në formë të pudrave; Qumësht bukurije; Preparate kologjeni për qëllime kozmetike; 

Kremëra për larje; Pudra kremoze për fytyrë; Këna për qëllime kozmetike; Lecka të 

disponueshme të impregnuara me komponentë pastrues për përdorim në fytyrë; Faculeta të 

impregnuara me preparate për heqjen e make-upit; Shiritë me qepalla të dyfishta; Preparate 

larës për përdorim personal; Çorape jo mjekësore; Preparate jo mjekësore për kujdes të 

trupit; Dushe jo mjekësore; Preparate jo mjekësore bukurije; Neutralizues buzësh; Preparate 

ngjyrimi për qëllime kozmetike; Gurë shtufi për përdorim personal; Maska pastrimi për 

fytyrë; Preparate pastrimi për përdorim presonal; Lecka të lagura për pastrim kozmetik; 

Preparate dushi; Larës duarsh; Preparate dushi për saniatri peronsale ose qëllime deodoranti 

(tualeteri); Pastrues duarsh; Pako mbushëse për shpërndarje të kozmetikës; Shkuma për 

pastrim të fytyrës; Shkuma për pastrim të trupit; Shkuma që përdoren në dushe; Serum për 

qëllime kozmetike; Pastrues këmbësh; Krem fluid (kozmetikë); Faculeta të impregnuara me 

vaj esencial, për përdorim kozmetik; Peshqir letre për duarsh i impregnuar me agjent 

pastrues; Ngjyra kozmetike për lëkurë; Preparate higjienike orale; Larës goje, jo për 

qëllime mjekësore; Xhel dhëmbësh; Xhel dental për zbardhje; Preparate kozmetike për 

kujdes të gojës dhe dhëmbëve; Takëm të produkteve kozmetike orale; Shirita për zbardhje 

të dhëmbëve; Shirita për zbardhje të dhëmbëve të impregnuar me preparate zbardhues të 

dhëmbëve (kozmetikë); Shirita për freskim të frymëmarjes; Losione për pastrim të 

dhëmbëve; Pasta mjekësore dhëmbësh; Pudër e lagur dhëmbësh; Spraj goje jo mjekësore; 
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Dentifricë jo mjekësorë; Pasta dhëmbësh jo mjekësore; Freskues të frymëmarjes; Freskues 

të frymëmarjes në formë të   shkopinjëve përtypës me ekstrakte  nga druri i mështekës; 

Pasta dhëmbësh në formë të ëmbëlsirave të buta; Pudër dentifrice; Dentifric dhe larës goje; 

Lustrues dhëmbësh; Lustrues protezash; Preparate për pastrimin e protezave; Preparate për 

pastrimin e dhëmbëve; Preparate për kujdes të dhëmbëve; Pudër dhëmbësh; Spraj goje, jo 

për përdorim mjeksor; Spraje fyti (jo mjeksor); Spraj për freskim të frymëmarjes; Freskues 

goje (frymëmrajes), jo për qëllime mjeksore; Dentifric; Dentifrice në formë të çam çakëzit; 

Tableta zbulimi (gjurmësh) për përdorim personal në zbulimin e gurit në dhëmb; Dentifric 

likuid; Larje goje; Preparate abrazive për përdorim në trup; Losione të parfumuara 

(preparate tualeti); Losione trupi aromatike; Kondicioner kutikule; Vaj bergami; Lecka të 

lagura me losion kozmetik; Alga deti për kozmetologji; Dyll masazhe; Aloe vera xhel për 

qëllime kozmetike; Xhel masazhe i ndryshëm nga ai për qëllime mjekësore; Veshje e 

impregnuar për përdorim kozmetik; Vata pastrimi të impregnuara me kozmetikë; Vata 

pastrimi të impregnuara me preparate tualeti; Gurë thithës për këmbë; kozmetikë për 

përdorim personal; Kozmetikë dhe preparate kozmetike; Takëme kozmetike; Preparate 

kozmetike për kujdes trupi; Preparate fytyre; Preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

Preparate kozmetike për tharje të thonjëve; Kozmetikë; Preparate kozmetike që përdoren si 

ndihmë për dobësim; Kozmetikë në formë të vajit; Shkums për qëllime kozmetike; Krem 

kutikule; Këna (ngjyrë kozmetike); Pudër këne; Facoleta të impregnuara me losion 

kozmetik; Facoleta të impregnuara me kozmetikë; Llak për qëllime kozmetike; Adeziv për 

qëllime kozmetike; Adeziv për ngjitje të flokëve të reme;  Ngjitës për lidhje të pjesëve të 

flokëve; Graso për qëllime kozmetike; Garzë për qëllime kozmetike; Krem masazhe, jo 

mjeksore; Vajra masazhe; Vajra dhe losione masazhe; Vajra masazhe, jo mjeksore; Vajra 

për qëllime tualeti; Melhem për përdorim kozmetik; Vajra minerale (kozmetikë); 

Kozmetikë jo mjeksore; Preparate masazhi jo mjeksore; Tualeteri jo mjeksore; Vata 

pambuku për qëllime kozmetike; Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; Topa pambuku 

për qëlime kozmetike; Gurë shtufi; Gurë shtufi që përdoret në trup; Preparate pastrues 

hunde për qëllime sanitare personale; Pastrues të brushave kozmetike; Heqës kutikuli; 

Preparate pedykiri; Heqës i xhelit të thonjëve; Preparate Aloe vera për qëllime kozmetike; 

Produkte për kujdes bebesh (jo mjeksore); Shtesa dobësimi (kozmetikë), të ndryshme nga 

ato për përdorim mjeksor; Gomë shpirti (maska) për përdorim kozmetik; Spraj uji mineral 

për qëllime kozmetike; Trajtim skalpi (jo mjeksor); Vata pambuku për Make-up; Peshqir 

dore të letrës të impregnuar me kozmetikë; Preparate sanitare që janë tualeteri; Preparate 

pastrimi dhe aromash; Aroma amvisërie; Preparate aromash ajri; Qese për parfumosje të 

çarçafëve; Kone aromatike pishe; Gurë qeramike aromatik; Qese aromash për jastëk syri; 

Shkopin Joss (aroamtik); Qese aromash; Spraj aromatik çarçafësh; Dru aromatik; Spraj 

aromatik dhome; Aroma të cilat i emitojnë qirinjt për aromë dhome; Jastëk aromaterapie që 

përmbajnë putpuri në kontejner pëlhure; Qese e impregnuar me substanca parfumesh; Qese 

e mbushur me substanca aromash; Qese e mbushur me substanca të parfumosura; Ekstrakte 

lulesh; Potpourri (erna); Kone aromatike; Qese të impregnuara me substanca aromatike; 

Room fragrancing preparations; Preparate aromash për dhoma; Preparate freskuese për 

qilima; Heqës i erës së kafshëve shtëpiake; Rimbushës aromash për shpëndarës jo elektrik 

aromash dhome; Rimbushës elektrik për shpërndarës arome dhome; Parfume dhome në 

formë spraji; Temjan; Spraj temjani; Potpurri qesesh për inkorporim në jastëk për 

aromaterapi; Detergjent lavanderie; Fletë tharëse anti statike; Spraj anti statik për veshje; 

Lustër lavanderie; Detergjente biologjike lavanderie; Agjent larës për tekstile; Sapun 
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detergjenti; Aditiv lavanderie; Aditiv lavanderie për zbutje të ujit; Nisheste natyrale për 

qëllime lavanderie; Vajra esenciale si parfume për qëllime lavanderie; Xhelatinë algash deti 

për përdorim lavandeie (funori); Agjent ruajtës për larje; Sodë për zbardhje; Kipëra për 

zbardhje; Shtesa për shpërlarje për përdorim në larjen e veshjeve; Agjent shpërlarës për 

lavanderi; Nisheste lavanderie; Lëvore Quillëre për larje; Glazurë nishetje për qëllime 

lavanderie; Preparate për kondicionim pëlhurash; Zbutës pëlhurash; Dyll lavanderie; 

Lavanderi vlerësuese (matëse); Lavanderi zbardhuese; Detergjente lavanderie për qëllim 

pastrimi në amvisërie; Detergjent komercial lavanderie; Preparate lavanderie për tërheqjen 

e papastërtisë; Preparate lavanderie për tërheqjen e ngjyrave; Preparate pastrues për 

pëlhura; preparate lavanderie për thithje; Preparate sheshimi (nishesteje); Preparate larës 

për qëllime shtëpiake; Detergjente për makina për larje enësh; Preparate pastrimi-tharës; 

Detergjent forcimi; Sapun për shkëlqim tekstili; Sapun lavanderie; Kaltërues lavanderie; 

Sodë larëse, për pastrim; Zbardhues pëlhurash; Sapun likuid për lavanderi; Likuid 

lavanderie; Fluid për pastrim të thatë; Zbutës pëlhurash për lavanderi; Preparate kimike për 

lavanderi; Kimikate zbardhues-ngjyrash (ngjyrë) për qëllime amvisërie (lavanderi); 

Preparate pastrimi veturash; Dyll automobilsh; Detergjent për automobila; Dyll karnuba për 

përdorim në automobilë; Lustrues automjetesh; Pastruesh automobilash; Likuid për 

pastrimin e xhamave të automobilëve; Shampon automobilash; Shampon për automjete; 

Preparate për pastrim dhe lustrim të lëkurës dhe këpucëve; Aplikatorë për lustrim këpucësh 

që përmbajnë lustër këpucësh; Dyll çizmesh; Kremëra për lëkurë; Preparate për zbardhim të 

lëkurës; Mbrojtës për lëkurë (lustrues); Lustrues këpucësh; Lustrues dhe kremëra këpucësh; 

Pasta për pastrim këpucësh; Preparate pastrimi për lëkurë; Pastrues këpucësh (preparate); 

Kremëra mbrojtës për lëkurë; Lustra këpucësh; Lustrues lëkure; Veshje lëkure; Kompozime 

detergjentësh për pastrim këpucësh; Spraj këpucësh; Pastrues këpucësh (lustrues këpucësh); 

Sapun sheqeri; Sodë kaustike; Tretës alkooli që janë preparate pastrimi; Amoniak (alkal 

avullues) (detergjent); Amoniak për qëllime pastrimi; Detergjentë germicidal 

(mikrobvrasës); Preparate anti statike për qëllime shtëpiake; Aroma për automobilë; 

Pëlhurë me ujë aromatik; Pëlhurë aromatike spraj freskues; Zbardhues shtëpiak; Benzinë 

për heqje njolash; Substanca për gryerje; Agjent për heqjen e njollave; Substanca për 

heqjen e grafiteve; Agjent kundër njollave për qëllime pastrimi; Dyll lustrues; Koha për 

lëshimin e detergjentëve solid; Hi vullkanik për pastrim; Kanaqe me ajr të presuar me 

qëllim të pastrimit dhe pluhurit; Dyll i përgatitur për lustrim; Preparate De-lubrifikues për 

qëllime shtëpiake; Preparate de lubrifikues me bazë tretësire; Detergjente; Detergjent 

shkumues; Detergjent të ndryshëm nga për përdorim në procest prodhuese dhe për qëllime 

mjekësore; Mbështetës sapuni; Detergjentë për amvisëri; Tretësira emulsinuese për pastrim; 

Dyll natyral për dusheme; Lustrues natyral për dysheme; Vajra natyral për qëllime pastrimi; 

Ujë Javelle; Preparate zbardhues; Preparate zbardhues për përdorim shtëpiak; Agjent 

shpërlarës për enë; Pëlhura të impregnuara për lustrim; Pëlhura të impregnuara me 

detergjent për pastrim; Peshqir letre të impregnuar për pastrim enësh; Kompozime për 

pastrim dritaresh; Heqës të kristaleve të kripës; Lecka të inkorporuara në preparate 

pastrimi; Lecka për pastrim të impregnuara me preparate pastrimi për pastrim të syzave; 

Lustrurs të instrumenteve muzikore; Preparate për heqjen e vernikut; Preparate për ti bërë 

lulet e gjalla të shkëlqejnë; Vaj për qëllime pastrimi; De grasim i ndryshëm nga ai i cili 

përdoret në procesin e prodhimtarisë; Preparate për de grasim për makina; Ngjyrësues për 

qëllime tualeti; Dyll dyshemeje; Perfume  për qeramikë; Lecka të impregnuara me 

preparate lustrimi për pastrim; Lustra mobiljesh; Krem mobiljesh; Preparate lustrimi; 
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Preparate për trajtim të drurit për lustrim; Lustrim dyshemeje; Kompozime lustrimi; 

Lustrues për dysheme dhe mobilje; Spraj për lsutrim; Spraj pastrues për freskim të gojës së 

mbrojtësve në atletikë; Shkums pastrues; Agjent pastrues për frigoriferë me ngrirje të 

thellë; Agjent pastrues për gurë; Agjent pastrues për metal; Preparate pastrimin ë formë të 

shkumës; Detergjent për përdorim në amvisëri; Preaprate për pastrim të qilimave; Preparate 

për pastrim të bimeve të gjalla; Preparate për pastrim të dyshemve; Preparate për pastrim 

qelqi; Detergjente për larje të enëve; Enë detergjenti për tualet; Pastrues tualeti; Preparate 

pastrimi për fura; Detergjent i përgatitur nga petroleumi; Preparate pastrimi të impregnuar 

në vata; Tretësira pastrimi dentare për sterilizim ultra sonik të aprateve; Kompozime 

detergjentësh për pastrim të golf klubeve; Spraj pastrues për përdorim shtëpiak; Spraj 

pastrues për përdorim në tekstile; Pastrues për nevoja shtëpiake; Pastrues mobiljesh; 

Pastrues të shtretërve për kafshe shtëpiake; Pastrues të shtretërve për kafshe shtëpiake që 

përmbajnë deodorantë; pastrues dritaresh në formë spraji; Pastrues çajniku; Kompozime 

pastrimi për heqjen e njollave; Kompozime pastrimi për nevojtore; Parfume për kartonë; 

Pudër për larje të enëve; Pudër për pastrim (e ashpër); Pudër lustruese; Lecka të lagura me 

detergjent për pastrim; Dyll jo rëshqitës për dysheme; Likuid jo rëshqitës për dysheme; 

Likuid për larje enësh; Kompozime për lustrim të dyshemve; Preparate për nxjerje të 

dysheve; Preparate larjeje; Detergjent për larje enësh; Preparate lustrimi (përfundimtar); 

Preparate kullimi për pastrim; Preparate për heqjen e ngjyrave; Preaprate për heqjen e 

dyllit; Preparate për heqjen e dyllit nga dyshemetë; Preparate për heqje dylli (dedyllzim); 

Heqës dylli nga dyshemetë (preparate gëryes); Preparate për pastrim dhe shkëlqim për bimë 

të gjalla; Preparate për çbllokim të tubave për kullim; Preparate pastrimi që përdoren në 

muratori; Preparate pastrimi për pastrimin e drenazheve; Heqës njollash; Preparate pastrimi 

që përdoren në tjegulla; Preparate për pastrimin e tapetave të murit; Pastrues kromi; 

Preparate për pastrim të xhamave të përparmë të automobilave; Preparate për heqjen e 

grasovo; Preparate për heqjen e bigorit për qëllime shtëpiake; Preparate për heqjen e bigorit 

për përdorim në mallrate e amvisërisë; Preparate shkëlqimi (lustrimi); Preparate shkëlqimi 

për fruta; Agjent tharës për makina për larje të enëve; Preparate për kullim dhe çbllokim të 

lavamanit; Denjollues (heqës njollash); Tretësirë për heqjen e ngjyrave; Tretësirë për 

heqjen e llakut; Tretësira gryese; Heqës i gomës shpirtrore (maska); Tretësira për pastrim të 

syzave (thjerzave); Agjent kaustik pastrimi; Preparate për hqjen e dryshkut; Sapun shale; 

Sapun për përdorim shtëpiak; Nisheste për qëllime pastrimi; Kompozime për trajtim të 

dysheve; Kompozime për shkëlqim të dyshemve; Detergjent për larje enësh; Ndihmesa për 

avulim; Heqës ngjyre; Preparate për heqjen e mykut; Pastrues xhamash (Lustrim); Pastrues 

për pjesë të bardha; Heqës i gëlqeres; Larje (preaprate) frutash dhe perimesh të tapicerive; 

Detergjent likuid për larje të enëve; Detergjent enësh në formë xheli; Kompozime për 

heqjen e ngjyrve; Tableta për larje të enëve; Terpentinë, për çvajosje; Vaj ose terpentinë për 

çvajosje; Sapun likuid për larje të enëve; Likuid për lustrim të dysheve; Fluid për pastrimin 

e tastiereve; Likuid larës; Likuid gëryes; Difuzer kallami; Fluid pastrues; Lecka të lagura të 

impregnuara me detergjent enësh; Lustrues kromi; Lustër e kuqe; Shampon qilimash; 

Preparate për regullimine kafshëve; Deodorantë për kafshë shtëpiake; Kozmetikë për 

kafshë; Larës goje jo mjekësor për kafshë; Freskues të frymëmarjes së kafshëve; Shampon 

për kafshë; Preparate abrasive; Rrërë abrazive; Pasta abrasive; Letër abrasive; Granula 

abrasive; Shirita abrasiv; Rule abrasive; Letër zmerile; Zmeril i granuluar (korund); 

Abraziv fleksibël; Diamantine (abrasive); Gurë Tripoli për lustrim; Gurë për lustrim; 

Corundum (abrasiv); Karbid nga metali (abrasiv]; Veshje abrasive; Pudër gëryese për 
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qëllime të përgjithshme; Pudra gëryese; Heqës të ngjitseve; Abrasiv industrial; Dorëza 

abrazive; Karbid silikoni (abrasiv); Nisheste për qëllime abrazive; Heqës përfundimtar të 

dyshemsë; Lecka xhami; Foli për mprehje; Letër për lustrim; Letër zalli (zmerile); Letër 

zalli (zmerile) sprehje të lapsave për vizatim; Zumpara   

5   Preparatet dhe artikujt mjeksor dhe veterinar; Preparate diagnostike; Antiserum për 

qëllime diagnostike; Preparate baktdriologjike për përdorim mjeksor dhe veterinar; 

Reagens biologjik për përdorim veterinare; Reagens biologjik për përdorim mjeksor; 

(Media-Metode) për kultura bakteriologjike; Reagens për deagnostifikim veterinar; Shtesa 

vitaminoze për përdorim në dialize të veshkeve; Agjentë diagnostik për përdorim mjeksor; 

Substanca diagnostike për përdorim mjeksor; Agjentë diagnostik për përdorim farmaceutik; 

Kuti e testit të ovulacionit; Preparatet diagnostike për qëllime mjeksore ose vetërinare; 

Reagens diagnostik biomarker për qëllime mjeksore; Reagens diagnostik për përdorim 

mjeksor; Matëriale testimi diagnostik për përdorim mjeksor; Reagens diagnostik kimik për 

përdorim mjeksore; Kultura për përdorime vetërinare; Preparate diagnostike in vitro për 

përdorim mjeksor; Preparate in vitro për parashikimin e ovulacionit për përdorim shtëpiak; 

Indikator për diagnostifikim mjeksor; Reagens klinik mjeksor; Agjentë të kundërt 

(kontrast) për diagnostifikim të imazheve me ultraze; Kontrast (Metode-Media) për imazhe 

in vivo; Media kontrasti për përdorim me mjetë mjeksore; (Metoda-Media) kontrast për 

pordorim me paisje rentgen; (Metoda-Media) kontrast për përdorim me aparatur ultrazëri 

mjeksor; Metoda kontrast për pordorim në pasqyrimin mjeksor; Kultura për përdorim 

mjeksor; Preparate të mikro organizmave për përdorim mjeksor ose vetërinar; Reagens 

diagnostik mjeksor dhe prove për testimin e lengjeve trupore; Test shirita mjeksor për 

diagnostifikim; Preparate për diagnostifikimin e ovulacionit; Preparate për detëktim të 

predispozicionëve gjenëtike për qëllime mjeksore; Preparate për detëktim të mutacionit në 

gjenin prion për qëllime mjeksore; Preparate për tëstim të shtatzanise për përdorim 

shtëpiak; Preparate për tëstim të shtatzanise; Preparate radioaktive për diagnoza në 

vetërinari; Përdorimi i reagensëve në laboratori për in vitro (për qëllime mjeksore); 

Reagens për diagnostifikim në vetërinari; Reagens për përdorim në diagnostifikimin e 

shtatzanise me anë të testit; Reagens për përdorim me analizues [për qëllime vetërinare]; 

Reagens për përdorim me analizues [për qëllime mjeksore]; Reagens imunoanalizues për 

përdorim mjeksor; Reagens për përdorime laboratory in vitro (për qëllime vetërinare); 

Reagens diagnostike klinike; Reagens për diagnostifikim mjeksor; Reagens për grupimin e 

gjakut (për qëllime mjeksore); Reagens për përdorim në tëstë diagnostike (për qëllime 

vetërinare); Reagens për përdorim në tëstë diagnostike (për qëllime mjeksore); Reagens për 

qëllime analitike (për qëllime vetërinare); Reagens për qëllime analitike (për qëllime 

mjeksore); Reagens për analize mikrobiologjike (për qëllime vetërinare); Reagens për 

analize mikrobiologjike (për qëllime mjeksore); Reagens dhe media për qëllime diagnostike 

vetërinare; Reagens për përdorim në analize (për qëllime vetërinare); Reagens për përdorim 

në analize (për qëllime mjeksore); Letër reagense për qëllime mjeksore ose vetërinare; 

Kontrast media të rezeve Xetod për përdorim mjeksor; Substanca kontrastë radiologjike për 

qëllime mjeksore; Test gjenëtik të identitëtit i përbëhet nga Reagens për qëllime mjeksore; 

Test shirita për matjen e nivelit të glukozes në gjak; Letër e trajtuar kimikisht për përdorim 

në detëktimin e gjakut me fekal okult; Preparate kimike për diagnostifikimin e shtatzanise; 

Preparate kimike për diagnostifikimin e diabetit; Preparate kimike për tëstimin e gjakut për 

qëllime mjeksore; Preparate kimike për përdorim në analizen e ADN-se (mjeksor); 

Furnizue kimik për elektroda elektrografe; Reagens kimik për përdorim vetërinar; Reagens 
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kimik për përdorim mjeksor; Reagens kimik për qëllime mjeksore ose vetërinare; Test me 

Reagens kimik (vetërinar); Test me Reagens kimik (mjeksor); Media kulture për përdorim 

vetërinar; Media kulture për përdorim mjeksor; Substanca ushqyese për mikroorganizmat; 

Organe të gjalla dhe inde për qëllime kirurgjike; Grafe arteriale; Ind biologjik për 

implantim; Implantë biologjike; Qeliza për përdorim mjeksor; Implantë për regjenërim të 

udhezuar të indit; Implantë që përbembajn inde të gjalle; Grafe lekure; Matëriale 

implanatuese për përdorim në regjenërim të udhezuar të indit; Lëkure njeriu e donuar dhe 

përpunuar për zevendesimin e indeve të buta; Skapulare për qëllime mjeksore; Mbushes të 

ashtëve të përbër nga matëriale të gjalla; Mbushes të zbrastirave të eshtrave të përbere nga 

matëriale të gjalla; Qeliza burimore; Matëriale implantuese tëkstili për inkurajim të rritjes 

se indeve; Fasha nënlekurore; Transplantë (inde të gjalla); Implantë kirurgjike të rritura nga 

qeliza burrimore; Implantë kirurgjike të rritura nga qeliza burrimore (ind i gjalle); Implantë 

kirurgjike të përber nga inde të gjalla; Ind njerzor allograft; Fasha mjeksore, aplikim dhe 

mbulim; Pambuk për përdorim mjeksor; Shirit ngjitës për përdorim mjeksor; Pambuk 

antiseptik; Bandazh i lenget antiseptike; Pambuk antiseptik; Bandazh për fashim; Vatë për 

qëllime mjeksore; Sfungjer mjeksor; Shirit ngjitës i dyanshem për përdorim mjeksor; Fashe 

dezinfektuese; Shtupa dezinfektuese; Bandazhe elastike (fashe); Fashe ngrohese për 

qëllime mjeksore; Bandazh ngjitës; Lecka të lagura antiseptike; Shtupa pambuku për 

qëllime mjeksore; Kompresa; Kompresa për sy; Kompresa për përdorim si fasha; Kompres 

gaze; Lecka për përdorim mjeksor; Shrita ngjitës (mjeksor); Leukoplast ngjitës; Shirita për 

vena varikoze; Leukoplast ngulitës për përdorim mjeksor; Leukoplast qe përmbajn magnët; 

Leukoplast me ilaçe; Garzë për qëllime mjeksore; Gaze; Shtupa për përdorim mjeksor; 

Garze për fashim; Fasha për plage; Shtupa mjeksore dhe kirurgjike; Shtupa me ilaçe; Lecka 

letre për dore të lagura me losion farmaceutik; Pelhur e trash pambuku për përdorim si 

bandazh mjeksor; Pelhure e trash pambuku për qëllime mjeksore; Vatë të lagura me ilaç; 

Shtupa të lagura me ilaç; Pambuk për përdorim mjeksor; Fill pambuku për qëllime 

farmaceutike; Fill pambuku për përdorim kirurgjik; Fill pambuku në forme të shkopit për 

përdorim mjeksor; Leukoplast për fluska kembe; Shirit ngjitës për qëllime mjeksore; 

Leukoplast, Matëriale për fashim; Vata për kembe; Vata për nyjen e gightit të kembes; 

Matëriale shpuzore për sherim të plageve; Bandazh për zgavren orale; Fasha, mjeksore; 

Bandazhe për berjen e Gipsit; Fashe syri për qëllime mjeksore; Bandazh syri për përdorim 

mjeksor; Bandazhe për parandalimin e fluskave; Bandazhe për plaga të lëkurës; Bandazhe 

për veshe; Fashe për djegie; Fashe ngjitëse; Matëriale për fashim; Fasha të ndihmes se pare; 

Matëriale për fashimin e plageve; Matëriale për mbajtjen e fashave; Preparate për trajtimin 

e djegieve; Leukoplast analgjetike kunder inflamacionit; Unaza për fluskash për kembet; 

Shirita të tretshme për të ndalur gjakderdhjen prej prerjeve të vogla dhe gërvishtjeve; 

bandazhe ngjitëse për lekure për përdorim mjeksor; bandazhe ngjitëse për plage të lëkurës; 

Leukoplast mustardi; Matëriale sintëtike për përdorim në krijimin e gipsit; Matëriale 

sintëtike për përdorim gjat vendosjes se eshtrave; Reshire sintëtike për përdorim mjeksor; 

Përberje ngjitëse për përdorim mjeksor; Fasha të stërilizuara; Shirit (film) plastik stëril për 

përdorim si bandazh; Tampona për qëllime mjeksore; Vata syri për përdorim mjeksor; 

Lecke për përdorim mjeksor; Pambuk thithes; Leukoplast kirurgjik; Bandazhe kirurgjike; 

Fasha kirurgjike; Vatë celuloze për qëllime mjeksore; Lesh me celuloze për përdorim 

mjekesor; Shërime farmaceutike dhe natyrale ; Pika për veshe; Agjent për shpëndarjen e 

ilaçit; Astringjent [farmaceutike]; Astringjent për përdorim mjeksor; Akonitin; Qymyrdruri 

i aktivizuar i përdorur si ilac kunder helmeve; Algjinat për qëllime farmaceutike; Aldehid 
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për qëllime farmaceutike; Alkalinë jodidi për qëllime farmaceutike; Alkalin për qëllime 

mjekesore; Coca-Preparate alkaloide për përdorim mjekesor; Alkool për përdorim topikal; 

Xhel aloe vera për qëllime terapeutike; Acetat alumini për qëllime farmaceutike; Amino 

acide për qëllime vetërinare; Amino acide për qëllime mjeksore ose vetërinare; Amino 

acide  për qëllime mjeksore; Tableta me krip amonjaku; Analgjetike; Analeptik; Krip 

epsomi; Preparate androgjenë; Anestetik; Anestetik për përdorim jo kirurgjik; Anëstëtik për 

përdorim kirurgjik; Anoretik; Antigjenë; Mjekim për alergji; Sprej anti alergjik; Agjent 

kunder aritmise; Antacide; Preparate antacide; Substanca antibaktëriale për qëllime 

mjeksore; Xhele antibaktëriale; Farmaceutike antibaktërial; Preparate antibaktëriale; 

Antibiotike; Antibiotik për përdorim vetërinar; Antibiotike për përdorim në stomatologji; 

Antibiotike për përdorim njerzor; Antibiotike në forme të losionëve; Produktë 

dermatologjike antibiotike; Kremëra antibiotik; Pomade antibiotik; Tablet antibiotike; 

Agjent anti-viral; Antidepresiv; Preparate anti-diabetike; Preparate farmaceutike anti-

epileptike; Produktë anti-infektive për përdorim vetërinar; Anti-infektive; Antikoagulantë; 

Antikonvulzant; Preparate antikriptogamike; Agjent anti-leprotik; Preparate ant-mikrobial; 

Antimikrobial për përdorim dermatologjik; Antioksidantë; Pilula antioksidant; Preparate 

antiparazitike; Preparate anti-urike; Antipiretike; Analgjetike antipiretike; Ilace antipiretike 

me efekt qetësues; Antispazmodik; Antitruptha; Antitoksinë; Serume antitoksike; Preparate 

anti-tuberkuloze; Ekspektorant antitusiv/anti-kollitës; Vermifuge; Antihistaminë; 

Anhidrotike; Kutia medicinale, bartëse, të mbushura; Aspirin; Aspirin në forme të 

tabletave; Acetaminofen (për lehtësim të dhimbjes); Acetatë për qëllime farmaceutike; Vaj 

bademi për qëllime farmaceutike; Qumesht bademi për qëllime farmaceutike; Balsam 

mjeksor për kembe; Balsame për qëllime mjeksore; Balsame për qëllime farmaceutike; 

Preparate balsamike për qëllime mjeksore; Beta blokues; Çaj lule bliri (pije mjeksore); 

Kapsula herbale për zmadhim mashkullor; Kreme herbale për përdorim mjeksor; Mjeksi 

herbale; Lengje herbale për përdorim mjeksor; Preparate herbale për përdorim mjeksor; 

Sprej herbal për përdorim mjeksor; Komponime herbale për përdorim mjeksor; Çajra 

herbal për qëllime mjeksore; Preparate biologjike për trajtimin e kancerit; Preparate 

biotëknologjike për përdorim mjeksor; Biofarmaceutike për trajtimin e kancerit; Bizmut 

subnitrat për qëllime farmaceutike; Preparate bizmuti për qëllime farmaceutike; Blokues 

kanalesh të Kalciumit; Balsam analgjetik; Tableta bimore me mjalt për fyt; Cachou (tablet 

kundër kundëremimit të gojës) për qëllime farmaceutike; Miell për qëllime farmaceutike; 

Bromin për qëllime farmaceutike; Preparate bronkodilatuese; Lubrikant vaginal; Hidratues 

vaginal; Antifungal vaginal; Vajfuri për përdorim vetërinar; Vajguri për qëllime mjekesore; 

Vazopresore; Vakcina për bageti; Vakcina për kuaj; Vakcina kunder kalbjes se kembes; 

Vakcina kunder gripit; Vakcina kunder infeksionëve pnëumonisë; Preparate të gelqeres për 

qëllime farmaceutike; Vezikantë; Vakcina vetërinare; Preparate vetërinare për trajtimin e 

baktërieve intëstinale; Tonike të gjakut; Agjent për trajtimin e goditjes nga nxehtësia; 

Agjent stabilizues të kapilareve për qëllime mjekesore; Vakcina virale; Virucide; Agjent 

viskoelastik për përdorim në sy; Lecka të lagura me losion farmaceutik; Gargare për 

qëllime mjekesore; Qymyrdruri për qëllime farmaceutike; Acid galik për qëllime 

farmaceutike; Guaiacol për qëllime farmaceutike; Xhele për përdorim dermatologjik; Xhel 

për stimulim seksual; Xhele kunder ngjitjes për përdorim në mjetë për drenazh të plages; 

Glicerin për qëllime mjekesore; Glicerofosfatë; Glukoze për qëllime mjekesore; Preparate 

të glukozes për qëllime mjekesore; Preparate farmaceutike për kujdes të lëkurës; Gumigut 

për qëllime mjekesore; Balsam gurjun (gurjon, gurjan) për qëllime mjekesore; Xhele 
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antibaktëriale dezinfektuese për lekure me baze alkoolike. Dekongjestant; Vaj mentë pa 

mentol për qëllime mjekesore; Uje i deminëralizuar për qëllime mjekesore; Preparate 

dermatologjike; Substanca farmaceutike dermatologjike; Produktë farmaceutike 

dermatologjike; Diastaze për qëllime mjekesore; Diaforetike; Mugwort (bimë aromatike) 

për qëllime mjekesore; Digitalin; Digjestantë; Digjestive për qëllime farmaceutike; 

Preparate diuretike; Preparate farmaceutike diuretike; Kapsula me doze të njesuar të shitura 

të zbrazta për përdorim farmaceutik; Drazhe (bombonë medicinale); Tharm për qëllime 

farmaceutike; Pika kunder kollitjes; Çamcakez me shije të mentës për përdorim mjekesor; 

Çamcakezit për qëllime mjekesore; Levore Quebracho për përdorim mjekesor; Eukaliptus 

për qëllime farmaceutike; Eukaliptol për qëllime farmaceutike; Ekstraktë të barishtëve 

mjekesore; Ekstraktë të bimeve mjekesore; Ekstratë tharmi për qëllime farmaceutike; 

Pastrues të fytyres (mjekesor); Eliksire (Preparate farmaceutike); Elektrolitë për përdorim 

mjekesor; Lengje qe ripërtrijnë elektrolitët për qëllime mjekesore; Pije elektrolitike për 

qëllime mjekesore; Tretje elektrolitike për përdorim mjekesor; Emetike; Emolient për 

qëllime mjekesore; Estëre për qëllime farmaceutike; Etëre për përdorim mjekesor; Etëre për 

qëllime farmaceutike; Preparate farmaceutike shkumezuese analgjetike; Xhelatin Donkey-

hide (Ejiao) për përdorim mjekesor Kinëz; Kapsula gjelatini për farmaceutike; Ginseng për 

përdorim mjekesor; Pomade të zhives; Jujube, medicinale; Zevendesues të duhanit për 

qëllime mjekesore; Sheqer për qëllime mjekesore; Krema mbrojtës (medicinal); Ibuprofen 

për përdorim si analgjetik oral; Lot artificial; Alkool izopropil për përdorim mjekesor; 

Krem i ftohtë për përdorim mjekesor; Imunomodulatore; Agjent imunotërapeutik për 

infeksionë baktëriale; Preparate in vitro për parashikimin e ovulimit; Insulin; Injektues 

insulini që shitën të mbushur me insulin; Inhalantë; Inhalant amoniaku; Inhalant anëstëtik; 

Preparate farmaceutike për inhalacion për trajtimin e hipërtënzionit pulmonar; Preparate 

farmaceutike të thithura për trajtimin e semundjeve dhe crregullimeve të frymemarrjes; 

Myshk Irlandez për qëllime mjekesore; Jod; Jod për qëllime farmaceutike; Jodure për 

qëllime farmaceutike; Tinkture të jodit; Losion kalamin; Preparate të kaliumit për qëllime 

farmaceutike; Kripëra të kaliumit për qëllime mjekesore; Calomel; Shtesa të kalciumit; 

Kamfur për qëllime mjekesore; Opodeldoc; Vaj kamfuri për qëllime mjekesore; Pika nazale 

për trajtimin e alergjive; Pika për hunde; Kapsula dekongjestantë; Kapsula për alergji; 

Kapsula me ginseng për qëllime mjekesore; Kapsula të zbrazta farmaceutike; Kardiotonike; 

Quassia për qëllime mjekesore; Quebracho për qëllime mjekesore; Krem tartar për qëllime 

farmaceutike; Acide për qëllime farmaceutike; Oksigjen për qëllime mjekesore; Rrenje 

medicinale glycyrrhizae; Kokainë; Kombinime të kripërave të kalciumit për qëllime 

farmaceutike; Preparate kontraceptive; Kontraceptiv oral; Kopër për qëllime mjekesore; 

Vaj i koprit për qëllime mjekesore; Levore Angustra për qëllime mjekesore; Levore 

Condurango për qëllime mjekesore; Rrënjë medicinale; Levore për qëllime farmaceutike; 

Preparate të kofeinës për përdorim mjekesor; Preparate të kofeinës për përdorim stimulues; 

Krem Nappy [medicinal]; Krem për fytyre [medicinal]; Kreme [medicinale] për aplikim 

pas ekspozimit ndaj diellit; Krem për bebe [medicinal]; Kreme për kujdes të lëkurës për 

përdorim mjekesor; Kreme për përdorim dermatologjik; Kreme për lehtësim të dhimbjes; 

Kreme për orgazem; Kreme për duar për përdorim mjekesor; Kreme për aknë [Preparate 

farmaceutike]; kreme për kallo të kembeve; Kreme kunder kruarjes; Creosotë për qëllime 

farmaceutike; Levore Kroton; Preparate rrudhese; Curare; Laksative; Laktoze për qëllime 

farmaceutike; Krem bimor-Poultices; Ilaçe për qëllime vetërinare; Ilaçe implantues; Ilaçe 

për trajtimin e semundjes gastrointëstinale; Ilaçe për lehtësim të alergjise; Ilaçe për lehtësim 
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të të djegurave; Ilaçe për zbutjen e kapsllekut; Ilaçe për preventimin kunder etheve të 

qumshtit; Hollues për përdorim mjeksor; Ilaçe për regullimin e ciklit menstrual; Ilaçe për 

qëllime dentale; Ilaçe për qëllime njerzore; Ilaçe për çregullime të zoreve; Ilaçe për 

barkqitje; Antinëoplastik; Ilaçe pa recetë; Ilaçe për aknë; Kunder-frengjyzak; Ekstraktë të 

Ilaçeve herbale për qëllime mjeksore; Preaparatë sprej për mjekim të hundes; Preparate 

mjeksore dhe substanca; Preparate mjeksore për trajtimin e semundjeve infektive; Mjeksi; 

Vakt nga fara e lirit për qëllime farmaceutike; Fara liri për qëllime farmaceutike; Lecithin 

për qëllime mjeksore; Balsam buzesh për mjekim; Çaj medicinal; Puder trupore për 

mjekim; Puder-talcum për mjekim; Barishta mjeksor; Infuzion barishtash mjeksor; Krema 

mjeksore; Krema për mjekim për kujdesjen e shputave të kembeve; Krema (për mjekim) 

për shputat e kembeve; Krema trupor (për mjekim); Krema (për mjekim) për buzet; 

Losionë për mjekim; Losionë për mjekim flokesh; Losion për mjekim të skuqje të bebeve; 

Losion për mjekim të duarve; Pomade për mjekim për aplikim në lekure; Pomade për 

mjekim për skuqje tëk bebet; Pomade për mjekimin e gjendjeve dermatologjike; Pije 

minerale (për mjekim); Preparate për mjekim për kujdes të flokut; Preparate për mjekim për 

kujdes të buzeve; Puder bebesh për mjekim; Puder kembesh për mjekim; Sprej fyti për 

mjekim; Shtesa usqimore për mjekim të këmvëve; Tableta për qëllime farmaceutike; 

Analgjetik kryesor; Anastëtik lokal; Krem analgjetike lokale; Xhel local për përdorim 

mjeksor dhe tërapeutik; Xhel local i ndihmes se pare; Losion për kujdes të lëkurës (për 

mjekim); Losion kapilar (për mjekim); Losion për mjekim të lëkurës; Losion për plage 

atleti; Losion syri për përdorim mjeksor; Losion për qëllime farmaceutike; Lupulin për 

qëllime farmaceutike; Oksid magnëzium për përdorim mjeksor; Magnëzium për qëllime 

farmaceutike; Sulfat magnëzium për përdorim farmaceutik; Hidroksid magnëzium për 

përdorim mjeksor; Krip magnëziumi për përdorim farmaceutik; Pomade për mjekimin e 

skuqjes të bebet; Pomade kunder kruajtjes; Preparate për lytha; Maltë për qëllime 

farmaceutike; Albumin malti për përdorim farmaceutik; Ekstrakt malti për përdorim 

farmaceutik; Peme tropike (Mangrove bark) për qëllime farmaceutike; Vajra për ferkim; 

Vaj agulice i mbremjes për përdorim mjeksor; Emulsionë dhjami për infuzionë mjeksore; 

Emulsionë dhjami për hipëralimentim parentëral; Substanca lokale anti-infektive për 

mjekim të infeksionëve të syrit; Mjekim antifungal; Preparate për mjekimin e lëkurës; 

Lares fytyre anti-baktërioz ( për Mjekim); Xhel mjeksor për kujdesje orale; Shtesa 

mjeksore për artikujt ushqimor për kafshë; Pije isotonice për mjekim; Infuzionë mjeksore; 

Kompresa për mjekim; Krema mjeksore për mbrojtjen e lëkurës; Krema për mjekim të 

lëkurës; Vajra mjeksor; Pomada mjeksore; Pije mjeksore; Preparate mjeksore për qellim 

humbje peshe; Preparate mjeksore për mjekimin e eres se keqe nga goja; Thithes për 

mjekim të muskujve; Preparate mjeksor për rritjen e flokut; Spraj për mjekim gojor; Sprej 

mjeksor; Mjekim i lëkurës (për mjekim) për kafshë; Tableta për mjekim; Krema tërapeotike 

[mjeksor]; Tretmanë të skalpit (mjeksor); Uje Melissa për qëllime farmaceutike; Mint për 

qëllime farmaceutike; Mentol; Kreme syri për përdorime mjeksore; Balsam morthi për 

qëllime farmaceutike; Krem kunder djegies nga dielli; Krema për qëllime farmaceutike; 

Preparate dhe substance minerale për përdorim mjeksor; Kripe minerale për qëllime 

mjeksore; Pemë tropike (Myrobalan bark) për qëllime farmaceutike; Sheqer qumeshti;  

Tharm qumshti për qëllime farmaceutike; Kreme antibiotike për mjekim multi funksional; 

Balsam metol për mjekim multi funskional; Balsam analgetik për mjekim multi funksional; 

Pipetë për lytha; Ergot (kepurdha-fungi) për qëllime farmaceutike; Preparate Adrenal 

(hormon I veshkeve); Pije me qumesht maltë për qëllime mjeksore; Vatë e lenget qe 
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përmban Preparate për mjekim; Narkotik; Droga për qëllime mjeksore; Sode bikarbonati 

për qëllime farmaceutike; Kryp sode për qëllime mjeksore; Bonbonë për qëllime mjeksore; 

Bonbonë për mjekim; Nërvinë-qetsues; Droge e papërpunuar; Preparat etik-preparat 

mjeksor; Çamçakez nicotinë për të ndihmuar në mospirjen e duhanit; Nishestë gjat dietave 

ose në farmaci; Nishestë për qëllime farmaceutike; Krema natë (për mjekim); Nutrautik për 

qëllime tërapeutike; Preparate për lehtësim të dhimbjes; Anëstëtik I përgjithshem; Kreme 

Hidratues (fatmaceutik); Losion hidratues për trup (farmaceutik); Ozon për përdorim 

mjeksor; Oksitok; Lead uje; Opiat; Opium; Preparate për Opotërapi; Zierje-leng barishtash 

për qëllime farmaceutike; Zierje për barishta mjeksore; Substanca me përdorim local anti 

infektiv për mjekime të infeksionëve; Relaksues të muskulit të syrit;Preparate 

Oftamologjike; Eliminues; Agjent për pastrim Gastrointëstinal; Pako të baltës herbale për 

përdorim tërapeutik; Preparate hormonë ankreasi; Substance anti-parazit për përdorim 

mjeksor; Produktë parafarmaceutike për përdorim në dermatologji; Paracetamol; Tabletë 

kunder kollitjes për përdorim mjeksor; Pektin për qëllime farmaceutike; Preparate 

Penicilini; Pepsinë për qëllime farmaceutike; Peptonë për qëllime farmaceutike; Analgetik 

Oral; Pesticide; Tonik për përdorim mjeksor; Pomada për qëllime mjeksore; Preparate për 

pastrim të lëkurës në mjeksi; Preparate pastrues të hundes për qëllime mjeksore; Ngjyrim; 

Pastrues të aknëve [Preparate farmaceutike]; Pluhur cantharides; Shiringa të mbushura për 

qëllime mjeksore [qe përmbajn farmaceutik]; Losion pengues për mbrojtje nga bimet 

helmuese; Losion pengues për depërtimin e vaji toksik nga bimët helmuese; Preparate për 

mbrojtje të lëkures për përdorim mjeksor; Preparate për kujdesje të thonjeve për përdorim 

mjeksor; Preparate për kujdesje të kembeve për përdorim mjeksor; Preparatet e faktoreve 

për rritje të epidermes për mjekimin e të djegurave; Preparate për mjekim të aknëve; 

Preparate për mjekim të asmes; Preparate për mjekimin e Ciklit menstrual me dhembje; 

Preparate për mjekimin e fungut-kepurdha të thoit; Preparate për lendimin e Atletit; 

Preparate për mjekim të Migrenës; Preparate për mjekim të çregullimeve gjat udhtimeve; 

Preparate për mjekim të ftohtit; Preparate për mjekim të herpesit (vare reth gojes); 

Preparate për uljen e aktivitëtëve seksuale; Relaksues të muskujve; Lirues të hundeve; 

Preparate për lubrikim okular; Preparate për traktin urinar; Preparate për përmirsimin e 

fertilitëtit; Preparate për shtypje të hormonëve; Preparate për ndalimin e kafshimit të 

thonjeve; Preparate për ndalimin e thithjes se gishtit; Preparate për pengimin e qiftimit 

seksual; Preparate për heqjen e lythit; Preparate për stimulin të oreksit; Preparate 

kardiovaskulare; Preparate kunder kruarjes nga i ftohti ose qarkullimi i dobet i gjakut; 

Preparate për lehtësimin e qiftimit seksual; Preparate për shkatrimin e morave në floke; 

Preparate për përdorim gjat lubrifikimit të vaginës; Preparate për vaksin të 

njerezve;Preparate aloevera për qëllime farmaceutike; Preparate anti-inflamatore; Preparate 

kunder kepurdhave; Preparate anti-sarkome; Preparate kunder djegjes se diellit për qëllime 

farmaceutike; Preparate eritromicin; Preparat estrogjen; Preparate Niacinamide për 

mjekimin e aknëve; Preparate barna opiumi; Preparate tëtraciklin; Preparate Thiolutin; 

Preparate hormonë tiroide dhe para-tiroide; Preparate Threoninë; Preparate hormonë 

hipofize;  Preparate Sarkomicin; Preparate Streptomicin; Preparatet hormonë të gjëndres se 

peshtymes; Formulimet probiotike baktëriale për përdorim mjeksor; Preparate probiotike 

për përdorim mjeksor për të ndihmuar në mbajtjen e balancit natyral të flores në sistëmin 

digjestiv; Preparate Progestëron; Propolis për qëllime farmaceutike; Xhel Anti-inflamator; 

Pomad Anti-inflamator; SprejAnti-inflamator; Anti-inflamatore; Preparate dermatologjik 

kunder kepurdhave për përdorim në thonj; Krema kunder kepurdhave për përdorim 
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mjeksor; Preparate antimikrobike për pengimin e zberthimit mikrobiologjik; Kunderhelme; 

Preparate kunder kancerit; Ilaçe kunder tumorit; Agjent profalaktik kunder gjakderdhjes 

cerebrale; Psikotropike; Puder kunder plageve të atletit; Depurative; Zhelatinë rojale për 

qëllime farmaceutike; Produktë radiofarmaceutik; Solucionë për përdorim mjeksor në 

pastrimin e kalimeve të hundes; Kaustik për qëllime farmaceutike; Ekstraktë të bimeve për 

qëllime farmaceutike; Ekstraktë nga bimet dhe barishtat për përdorim mjeksor; Rënje raven 

për qëllime farmaceutike; Zvoglues të kolestërolit; Stimulues për frymemarje; Vaj peshku 

për qëllime mjeksore; Vaktë nga peshku për qëllime farmaceutike; Vaj Castor për qëllime 

mjeksore; Ilaçe autonome për qëllime mjeksore; Sarsaparilla për qëllime mjeksore; Qirinje 

veshi; Pluhur squfuri për qëllime farmaceutike; Ilaçe Serotërapeutike; Serume; Siccatives 

[agjens thares] për qëllime mjeksores; Mustard për qëllime farmaceutike; Puder Mustardi 

për qëllime mjeksore; Preparate Mustardi për qëllime mjeksore; Vaj Mustardi për qëllime 

mjeksore; Narkotik sintëtik; Narkotik sintëtik me recetë; Peptide sintëtike për qëllime 

farmaceutike; Sirupe për qëllime farmaceutike; Jalap; Shkopinj Likorishi për qëllime 

farmaceutike; Preparate antibiotike të përziera; Preparate hormonësh të përziera; Përzierje 

kunder kollitjes; Çamçakez për qëllime mjeksore; Kripra nuhatëse; Kripra për qëllime 

mjeksore; Spërmicide; Spërmicide për aplikim në kondome; Xhel Spërmicid; Kreme 

Spërmicide; Ndihmes vakcinash; Ndihmes për qëllime mjeksore; Sprej të hundes për 

mjekim të alergjive; Prej goje për përdorim mjeksor; Spraj hunde për lirim të frymemarjes; 

Sprej hunde për qëllime mjeksore; Profilaktik për dhembe; Expectorants; Agjens për 

ndalim të tumorit; Shpërlares hunde; Lactagogues ( për tajim të shtuar të qumeshtit); 

Emmenagogues (stimulus të qarkullim të gjakut); Serum kunder të vjellurit; Serum kunder 

gazrave; Artikuj për kokdhimbje; Barna kunder djersitjes; Barna kunder djersitjes se 

kembes; Anti-dermoinfektiv (lëkurës); Dezinfektues të trakut urinar; Antitussive (bare 

kunder kollitjes); Anti-malarik; Laksativ; Zvoglues të oreksit; Zvoglues të oreksit për 

qëllime mjeksore; Solucionë stërile për qëllime mjeksore; Stëroide; Stimulues për rritje të 

flokut; Stimulues të sistëmit nërvor qendror; Preparate gastrointëstinale; Strychninë (pelin); 

Sulfonamide [medicinale]; Preparate Sulfonamide; Supozitor (Çep); Barishta mjeksor në 

forme të thatë ose të rruajtura pa afat; Frutë të thara kinëze boxthorn për përdorim në 

mjeksin kinëze; Vasokonstruktor; Komponime për mjekim të kancerit; Komponime për 

mjekim të semundjeve të frymemarjes; Komponime për mjekim të sindromeve të lidhura 

pulmonare; Soporifike (për fjetje); Farmaceutik kardiovaskular; Tableta për mjekim të 

tinnitusit; Tableta për dobesim; Tableta për zvoglim të apetitit; Tableta për fyt; Tableta për 

rezitje; Tableta kunder alergjive; Puder Talkum (për mjekim) tëk bebet; Preparate 

tërapeutike për pastrim gjatë mejkimit; Turpentin për qëllime farmaceutike; Vaj nga 

turpentinë për qëllime farmaceutike; Preparate tostëstëroni; Leng kunder kruarjes; Thymol 

për qëllime mjeksore; Tinktura për qëllime mjeksore; Eliksira për lehtësim të etheve; 

Eliksira për lehtësim të asmes; Eliksira për parandalimin e infeksionëve në fyt; Eliksre për 

ndales të etheve; Gentian për qëllime farmaceutike; Thiomersal; Tonike [mjeksor]; Tonik të 

lëkurës [për mjekim]; Barishta qe thithen për qëllime mjeksore; Fashe ngjitëse në lekure 

për mjekim; Lecka të lagura me losion farmaceutik; Sedative; Faktore kuagulimi tëk 

njerezit; Preparate farmakologjike për kujdes të lëkurës; Balsam farmaceutik për buze; 

Preparate dhe substance farmaceutike anti alergjike; Bonbonë farmaceutike; Implantë 

farmaceutike; Ilaçe farmaceutike; Farmaceutike; Preparate farmaceutike për kujdes të 

lëkurës se kafshëve; Preparate farmaceutike për mjekim të thyerjes se koskave; Preparate 

farmaceutike për trejtimin e jobarazpeshave kimike; Preparate farmaceutike për mjekimin e 
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kancerit; Preparate farmaceutike për rigjenërim të indeve; Preparate farmaceutike qe 

veprojn mbi sistëmin nërvor qendror ; Preparate farmaceutike për mjekimin e krimbave në 

kafshë shtëpiak; Preparate farmaceutike për mjekim të alergjive; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e rihinit alergjik; Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit; Preparate 

farmaceutike për trajtimin e semundjeve dhe çregullimeve të sistëmit imunitar; Preparate 

farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të lëkurës; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

çregullimeve muskulo skeletore; Preparate farmaceutike  për trajtimin e ostëoporozes; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e zbokthit; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

lëkurës se thatë shkaktuar nga shtatzania; Preparate farmaceutike  për trajtimin e 

hipërlipidemis; Preparate farmaceutike për trajtimin e hipërtënsionit;  Preparate 

farmaceutike për trajtimin e hipër kolestërimis; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

kloazmes; Preparate farmaceutike  për kirurgji okulare dhe intraokulare; Preparate 

farmaceutike  për sistëmin nërvor përiferik; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

ostëoporozes; Preparate farmaceutike  për nxitjen e ereksionëve; Preparate farmaceutike  

për parandalimin e skuqjes s lëkurës gjat shtatëzanis; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e çarjes se lëkurës; Preparate farmaceutike për plagë; Preparate farmaceutike  

për përdorim në dermatologji; Preparate farmaceutike  për trajtimimet e qregullimeve 

hormonale: Preparate farmaceutike  për hidratimin e lëkures gjat shtatëzanis; Preparate 

farmaceutike  për përdorim njerzor; Preparate farmaceutike  për aktivizimin e funksionit 

qelizor; Preparate farmaceutike  për trajtimin e semundjeve autoimmunë; Preparate 

farmaceutike  për trajtimin e asmes; Preparate farmaceutike  për trajtimin e semundjeve 

digjestive; Preparate farmaceutike për trajtiminë semundjes se parkinsonit; Preparate 

farmaceutike për trajtimin e semundjeve virale; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

koskave; Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të sistëmit nërvor qendror; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e tumoreve malinje; Preparate farmaceutike  për 

trajtimin e sklerozes se shumfisht; Preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve dhe 

semundjeve të syrit; Preparate farmaceutike  për trajtimin e gushes; Preparate farmaceutike 

për trajtimin e çregullimeve të ritmit të zemres; Preparate farmaceutike për trajtimeve të 

lendimeve sportive; Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve kardiovaskulare; 

Preparate farmaceutike për lehtësimin e kafshimeve nga insektët; Preparate farmaceutike 

për përdorim të ndaljes se pierjes se duhanit; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

çregullimeve të sistëmin imunitar; Preparate farmaceutike për Parandalimin e çregullimeve 

të sistëmit metabolic; Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të sistemit 

nervor; Preparate farmaceutike për përshtatjen e imunitëtit; Preparate farmaceutike për 

regullimin e sistëmit imunitar; Preparate farmaceutike për përdorim në onkologji; Preparate 

farmaceutike për përdorim në urologji; Preparate farmaceutike  për përdorim në 

kemotërapi; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve autoimmunë; Preparate 

farmaceutike  për trajtimin e çregullimeve ndezese; Preparate farmaceutike  për trajtimin e 

epilepsies; Preparate farmaceutike  për trajtimin e semundjeve të sistëmit endokrin; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të sistëmit metabolic; Preparate 

farmaceutike përtrajtimin e semundjeve të shkaktuara nga baktëriet; Preparate farmaceutike 

për trajtimin e çregullimeve të sistëmit endokrin; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

çregullimeve të sistëmit metabolik; Preparate farmaceutike  për trajtimin e problemeve 

epidermale; Preparate farmaceutike  për trajtimin e çregullimeve gastro intëstinale; 

Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve auto immunë; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e alergjive; Preparate farmaceutike për parandalimin e 
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semundjeve të shkaktuara nga baktërejet; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

semundjeve inflamatore; Preparate farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit 

endokrin; Preparate farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit imunitar; 

Preparate farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit metabolic; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e semundjeve të sistëmit nërvor; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve të sistëmit muskulo skeletar; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve të sistëmit gjenito urinar; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve të sistëmit respirator; Preparate farmaceutike për parandalimin 

e çregullimeve të sistëmit endokrin; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

çregullimeve muskulo skeletor; Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të 

sistëmit gjenito urinar; Preparate farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të sistëmit 

respirator; Preparate farmaceutike për inhalator; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

gureve në veshke; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të veshkave; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të veshkeve; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e semundjeve inflamatore; Preparate farmaceutike për trajtimin e disfunksionit 

erektoz; Preparate farmaceutike për trajtimin e semundjeve të sistëmit gjenito urrinar; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve metabolike; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e çregullimeve të sistëmit gjenito urinar; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

çregullimeve të sistëmit digjestiv; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të 

organëve shqisore; Preparate farmaceutike për trajtimin e çregullimeve të shkaktuara nga 

baktëriet; Preparate farmaceutike për trajtimin e simptomeve të semundjes nga rezatimi; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e hipoglikemis; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e semundjeve autoimmunë; Preparate farmaceutike për parandalimin e 

çregullimeve inflamator; Preparate farmaceutike për parandalimin e diabetit; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e çregullimeve të shkaktuara nga baktëriet; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e semundjeve okulare; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e çregullimeve okulare; Preparate farmaceutike për përdorim në transplantim 

të organëve;  Preparate farmaceutike për përdorim në transplant të indeve; Preparate 

farmaceutike për përdorim në hematologji; Preparate dhe substanca farmaceutike për 

trajtimin e semundjeve gastrointëstinal; Preparate dhe substanca farmaceutike për trajtimin 

e kancerit; Preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin e kancerit; Preparate dhe 

substanca farmaceutike; Preparate dhe substanca farmaceutike për përdorim në 

gjinëkologji; Preparate dhe substanca farmaceutike për përdorim në fushen e anëstëzionit; 

Preparate dhe substanca farmaceutike për përdorim në onkologji; Preparate dhe substanca 

farmaceutike për përdorim në urologji; Preparate dhe substanca farmaceutike me veti 

analgjetike; Preparate dhe substanca farmaceutike me veti antipiretike; Preparate dhe 

substanca farmaceutike me veti kunder inflamaciinëve; Preparate farmaceutike në forme të 

shiritave; Preparate farmaceutike për koll; Preparate farmaceutike për grip; Preparate 

farmaceutike qe përmbajn kofein; Produktë farmaceutike për trajtimin e semundjeve të 

koskave; Produktë farmaceutike për trajtimin e semundjeve infektive; Produktë 

farmaceutike për trajtimin e semundjeve të frymemarjes; Farmaceutik okular; Produktë 

farmaceutike për përdorim oftamologjik; Produktë dhe Preparate farmaceutike për njolla 

gjat shtatzanisë; Produktë dhe Preparate farmaceutike për kloazme; Produktë dhe Preparate 

farmaceutike për parandalimin e njollave të lëkurës gjat shtatzanis; Produktë dhe Preparate 

farmaceutike për parandalimin e enjtje të kembeve; Produktë dhe Preparate farmaceutike 

për parandalimin e qarjes se lëkurës gjat shtatzanise; Produktë dhe Preparate farmaceutike 
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për hidratimin e lëkurës gjat shtatzanise; Tretje farmaceutike qe përdoret për dialize; 

Komponime farmaceutike; Farmaceutik të injektueshem për trajtimin e reagimeve 

anafilaktike; Preparate farmaceutike për trajtimin e halitozes; Agjent farmaceutik për 

epidermi; Agjent farmaceutik për trajtimin e lezionëve të shkaktuara fizikisht; Farmaceutik 

antidiabetik; Agjent farmaceutik qe ndikojn në metabolizem; Agjent farmaceutik qe 

ndikojn në sistëmin nërvor përiferik; Agjent farmaceutik qe ndikojn në organët shqisore; 

Agjent farmaceutik qe ndikojn në organët digjestive; Kreme farmaceutike; Preparate 

farmaceutike në përdorim në oftamologji; Fenol për qëllime farmaceutike; Fermentë për 

përdorim mjeksor ose vetërinary; Fermentë për qëllime farmaceutike; Feromonë për 

përdorim mjeksor; Preparate kimike për trajtimin e fillorekses; Aldehid formik për qëllime 

farmaceutike; Fosfatë për qëllime farmaceutike; Preparate për fumigim për qëllime 

mjeksore; Wich hazel; Letër për leukoplasti me sinarizëm; Hematogjen; Kreme 

hemoroidale; Preparate për hemoroide; Preparate hemostatike; Hemostatik për qëllime 

mjeksore; Hidrastim; Hidrastinin; Hidrokortizon; Kreme hidrokortizonë; Kemikale për 

përdorim farmaceutik; Preparate kemiko farmaceutik; Kemotërapeutik; Kontraceptiv 

kemikal; Preparate kemikale për qëllime farmaceutike; Kinin për qëllime mjeksore; Kinolin 

për qëllime mjeksore; Qetsues hipnotik; Ilaqe hipoglikemike; Agjensa hipolipidemik; 

Kloral I hidratuar për qëllime farmaceutike; Preparate kloranfenikoli; kloroform; Ekstraktë 

Bimore për qëllime farmaceutike; Zevendesues homeopatik; Farmaceutik homeopatik; 

Kreme homeopatike kunder ndezjes; Preparate kondroitinë; Hormonë për qëllime 

mjeksore; Hormoni I rritjes të njerezit; Preparate hormonale për përdorim farmaceutik; 

Shtesa ushqyese nga niseshtja të adaptuara për përdorim mjeksor; Estëre ushqimore për 

qëllime farmaceutike; Enzime digjestive; Algjinat kromatik për përshtypje dentale; Celuloz 

për qëllime farmaceutike; Kretëk cigare për përdorim mjeksor; shtëse dietale të zinkut; 

Citostatik për qëllime mjeksore; Citostatik për qëllime farmaceutike; Ilaqe citostatike për 

qëllime mjeksore; Çaj dobesues për qëllime mjeksore; Globulin imunitar njerzor; Plazma 

protëin njerzore; Preparate anti piretike; Agjent për ofrim të ilaqeve qe e përshpejtojn 

dergimin e preparative farmaceutike; Ekstrakre tharmi për qëllime mjeksore vetërinare ose 

farmaceutike; Ngjitës për ngulitjen e prostëtikeve; Alkoohol; Preparate aminoacide për 

përdorim vetërinary; Antibiotik për peshqi; Antibiotik shtëse për ushqim për kafshë; 

Byzylyk kunder reumes; unaza kunder reumes; Kutia për ndihme të pare, të mbushura; 

Tërheqes për kafshë shtëpiake; Helme baktëriale; Preparate baktëriale për përdorim 

mjeksor dhe vetërinary; Preparate baktëriale për qëllime vetërinare; Preparate baktëriale për 

qëllime mjeksore; Preparate baktëriologjike për qëllime vetërinare; Preparate 

baktëriologjike për qëllime mjeksore; Preparate tërapeutike për pastrim; Cigare pa duhan 

për qëllime mjeksore; Kreme bimore për lekure të pezmatuar për kafshë shtëpiake; Krem 

kunder kruarjes për kafshë shtëpiake; Indikator biologjik për të kontrolluar proceset e 

stërilizimit për qëllime mjeksore ose vetërinare; Preparate biologjike për qëllime vetërinare; 

Preparate biologjike për qëllime mjeksore; Kulturat e indeve biologjjike për qëllime 

vetërinare; Kultura e indeve biologjike për qëllime mjeksore; Preparate biokimike për 

përdorim vetërinary; Preparate biokimike për përdorim mjeksor; Xhel vajguri për qëllime 

mjeksore ose vetërinare; Vakcina; Vaksina për përdorim të njerezit; Preparate vetërinare; 

Preparate dhe substance vetërinare; Agjent aktivizues të funksionit qelizor për qëllime 

mjeksore; Agjent për ofrimin e ilaqit në forme të tabletave të mbçshtjellura qe ndihmojn në 

përçimin e preparative farmaceutike; Agjent për ofrimin e ilaqeve në forme të filmave të 

tretshme qe e ndihmojnë përqimin e preparative farmaceutike; Agjent qe trajtojnë 
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semundjen e rezatimit; Agjent për detoksifikimin e arsenikut për qëllime mjeksore; 

Hidrogjen përoksid për qëllime mjeksore; Gazra të ngurta për qëllime mjeksore; 

Nënproduktë të procesimit të drithrave për qëllime mjeksore; Gazra për qëllime mjeksore; 

Gazra dhe përzierje të gazrave për përdorim në imazhet mjeksore; Përzierje gazrash për 

përdorim mjeksor; Byzylyk për qëllime mjeksore; Tretsire e gjinjeve të lopet qumshtore; 

Dekstrim për përdorim farmaceutik; Mbushes injektues dermal; Detërgjent për qëllime 

mjeksore; Agjent detoksifikues klorik për qëllime mjeksore; Agjent detoksifikues benzuoli 

për qëllime mjeksore; Preparate diagnostike për qëllime vetërinare; Tharm për qëllime 

mjeksore vetërinare ose farmaceutike; Çamçakez për freskim të gojes për qëllime mjeksore; 

Zall si ndihmes digjestiv për zogjtë, Preparate pastruese për përdorim mjeksor; Enzime për 

qëllime vetërinare; Enzime për qëllime mjeksore; Preparate të enzimeve për qëllime 

vetërinare, Preparate të enzimeve për qëllime mjeksore; Xhelatin për qëllime mjeksore; 

Qeliza të gjalla për përdorim vetërinary; Spërmë kafshësh; Pastrues i kafshëve; Tretsira 

shtazore; Substanca rezatuese të mbyllura për përdorim mjeksor; Izotope për qëllime 

mjeksore; Lecka të lagura me medicament; Kpasula për ilaqe; Lengje intravenoze qe 

përdoren për rehidrim, ushqim dhe dergimin e preparative farmaceutike; Baltë medicinal; 

Baltë për pastrim; Pika për sy; Kapsula të shtypura për qëllime farmaceutike; Kapsula qe 

shitën të zbrazta për farmaceutike; Banjo me oksigjen; Kolagjen për qëllime mjeksore; 

Kollodon për qëllime farmaceutike; Kutia e ndihmes se pare për përdorim shtëpiak; 

Kontraceptiv kimik; Shpuza kontaceptice; Shkuma kontraceptive; Ciment për koska për 

qëllime ortopedike; Cement për koska për qëllime mjeksore; Cement koskash për qëllime 

kirurgjike dhe ortopedike; Cement koskash për qëllime kirurgjike; Krem UDDER (gjinjë) 

për përdorim në agriculture; Kristale për qëllime tërapeutike; Gjak për qëllime mjeksore; 

Gjak kordoni për qëllime mjeksore; Gjak kordoni; Plazem e gjakut; Zevendesues të gjakut; 

Fraksionë të protëinave të gjakut; Bandazh për lytha; Preparate mjeksore për kujdes 

shendetsor; Losionë për qëllime vetërinare; Losionë për qen; Lubrikant për qellim mjeksor; 

Lubrikant për qellim kirurgjik; Byzylyk magnëtic për qëllime mjeksore; Graso për qëllime 

vetërinare; Graso për qëllime mjeksore; Graso për qëllime vetërinare dhe mjeksore; Ngjitës 

mjeksor për ngjitje të indeve të mbrendshme; Matëriale për gips kirurgjik; Ngjitës mjeksor 

për të lidhur plaget; Vajra bebesh për mjekim; Shtesa mjeksore për ushqime të kafshëve; 

Preparate mjeksore; Alkohol për qëllime farmaceutike; Preparate metioninë; Mikrobicide; 

Preparate të elementëve gjurmes për përdorim njerzor dhe shtazor; Ujra minëral për qëllime 

mjeksore; Kripëra të ujrave minëral; Sheqer qumshti (laktoz) për qëllime mjeksore; Yndyr 

qumshtore; Pipa kunder dhimbjes se kokes; Uje deti për pastrim mjeksor; Letër e yndyrosur 

për qëllime mjeksore; Ilaqe për lehtësim të dhimbjes me qëllime vetërinare; Freskues të 

gojes për qëllime mjeksore; Fash freskuese për përdorim mjeksor; sprej freskues për qellim 

mjeksor; Pastrues të syve; Puder përle për qëllime mjeksore; Shushunje për qëllime 

mjeksore; Kuti lëvizese për ndihme të pare; Preparate banje për qëllime mjeksore; 

Preparate për enëmë; Preparate për pastrim me avull mintë për bebe; Preparate klizmatike 

për qëllime mjeksore; Preparate rehidruese; Preparate për përdorim në natyropati; Preparate 

minerale për qëllime mjeksore; Preparate me elementë gjurmues për qëllime njerzore; 

Preparate aminoacide për qëllime mjeksore; Preparate me elementë gjurmues për përdorim 

të kafshët; Preparate për vaksina orale; Preparate triptofanë; Preparate trikomicinë; Pastrim 

I bagetive; Pastrim I qenve; Anti kalbes detar; Radum për qëllime mjeksore; Substanca 

radioactive për qëllime mjeksore; Elementë radioatktive për përdorim mjeksore; 

Radioizotope për përdorim tërapeutik ose diagnostik; Hormonë radiotërapeutike; Preparate 
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diagnostike radiofarmaceutike; Tretës për largimin e leukoplastëve; Lapsa kaustiks; 

Reagens për përdorim në tëstimin gjenëtik vetërinar; Reagens për përdorim në tëstimin 

gjenëtik mjeksor; Reagens për përdorim mjeksor; Largues për qen; Preparate dezinfektuese 

për përdorim vetërinary; Kandila për vesh për qëllime tërapeutike; Sekuenca të acidit 

nukleik për qëllime mjeksore dhe vetërinare; Spërmë për inseminim artificial; Spërme 

shtazore për inseminim artificial; Preparate të përziera biologjike për qëllime mjeksore; 

Kripra banje për qëllime mjeksore; Kripa për banja me uje minëral; Agjent për ofrim të 

ilaqeve në forme të Vafereve për ngrënje të mbeshtjelljen e parmaceutikeve në forme të 

pluhurit; Mjetë për rritje të eshtrave qe përmbajn matërial biologjike për qëllime mjeksore; 

Qeliza burimore për qëllime vetërinare; Qeliza burimore për qëllime mjeksore; Shartim 

vascular; Agjent kardiovaskular për qëllime mjeksore; Komponënta të gjakut; Oksigjen I 

ngurt për përdorim mjeksor; Organotërapeutike; Uje tërmal; Tripsin për qëllime mjeksor; 

Ureaz për qellim mjeksor; Preparate farmaceutike për përdorim vetërinar; Preparate 

farmaceutike për shtaze; Feromonë; Aditiv fodder për qëllime mjeksore; Hemoglobin; Pipa 

hemostatik; Shpuza kimike kontraceptive; Preparate kimike për qëllime vetërinare; 

Preparate kimike për qëllime mjeksore; Ngjitës kirurgjik; Cement kirurgjik; Shtëse 

ushqyese për përdorim vetërinary; stimulant ushqyes për shtaze; Mbeshtëtës kromatografik 

për përdorim mjeksor; Estër të celulozes për qëllime farmaceutik; Etër të celulozes për 

qëllime farmaceutike; Cement për thundra shtazore; Preparate dhe mjetë për kontrollom të 

insektëve të demshme; Acarricide; Miticide për përdorim shtëpiak; Miticide për përdorim 

agronomik; Algicide për pishina; Algicide për përdorim agronomik; Alkicide; Rypa 

antiparazitik për shtaze; Anti hipër tënziv; Tërheqes insektësh; Thungicid biologjik; 

Herbicik biologjik; Biopesticid shtëpiak; Biocid; Herbicid akuatik; Preparate për shkatrimin 

e mykyt të renjes se thatë; Tretësira për dele, Fumigant; Shkopa fumigant; Pllaka për 

largimin e insektëve; Biopesticid agronomic; Pesticid agronomic; Insekticik; Insekticid për 

përdorim shtëpiak; Insekticid për përdorim agronomik; Rypa kunder pleshtave shtazor; 

Rypa kunder pleshtave; Dru kedri për përdorim si largues të insektëve; Lecka të lagura për 

largim të instëktëve; Larvicid; Preparate për zhdukjen e larvave; Shirita të mbuluara me 

ngjitës për përdorim kunder minjve; Ngjitës për miza; Losion kunder mizave; Vajra kunder 

mizave; Preparate për të shkatruar minjt; Spirale për largimin e mushkonjave; Nëmatocide; 

Pesticide nëmatode; Ovicide; Helm për minj; Helme; Rodenticide; Paraziticide; Pesticide 

shtëpiake; Pesticide për përdorim hortikulturor; Piretum pluhur; Preparate kimike për të 

trajtuar myk; Pluhur për të mbytur pleshta; Preparate për të kontrolluar insektët; Preparate 

për largimin e insektëve; Preparate për të parandaluar përtypjen ose kafshimin prej 

kafshëve; Preparate për parandalimin e formimit të algave në uje; Preparate kunder molave; 

Preparate për largimin e algave; Preparate për stërilizimin e dheut; Largues të mykut; 

Preparate për mbytjen e mushkonjave duke aplikuar në folet e tyre; Preparate për zhdukjen 

e pleshtave; Preparate për zhdukjen e shtazeve të demshme; Preparate për zhdukjen e 

kermillave; Preparate për shkatrimin e mizave; Preparate për shkatrimin e insektëve; 

Preparate për zhdukjen e minjeve; Preparate për fumigimin e dheut; Preparate për 

parandalimin e larvave; Pluhur për vrasjen e pleshtave në kafshë; Preparate kimik për të 

trajtuar semundjet e grurit; Regulator për rritjen e insektëve; Largues të macave; Largues të 

molave; Largues të insektëve; Largues mushkonjesh qe aplikohet në lekure; Largues të 

zogjve; Formulacionë për largimin e kafshëve; Largues të krimbave qe përdoren në barr, 

Sporicide; Sprej anti insekt; Sprej për pleshta; Largues të mushkonjave; Vrases të myshkut; 

Agjend fungicidal; Shkopinj fumigues si dezinfektant; Helm striknin; Shkopa tymoses për 
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largimin e insektëve; Shkopa tymosës për largimin e mushkonjave; Topa kunder molave; 

Ekstraktë të duhani (insecticide); Fungicide; Fungicide për përdorim hortikulturor; 

Fungicide për vrarjen e minjve; Fungicide për përdorim mjeksor; Fungicid për përdorim 

shtëpiak; Fungicid për përdorim agronomic; Letër qe kap mizat; Letër kunder molave; 

Herbicide; Herbicide për përdorim shtëpial; Herbicide për përdorim agronomik; Pylltari 

(kemikale); Fungicid; Pylltari (kemikale për isekticide); Pylltari (kemikale për herbicide); 

Pylltari (kemikale për parazeticide); Kemikale për trajtimin e semundjeve të hardhive; 

Kemikale për përmirsimin e sjelljes për të kontrolluar kafshët e demshme; Preparate kimike 

për qëllime pesticidale; Karbolinëum (paraziticid); Preparate dhe artikuj dental; Vata gruese 

për qëllime dentale; Lengje gryese për përdorim dental; Ngjitës për protëza; Alginat 

ortodontik impresionues të dhmbeve; Gargar antimicrobial; Gargar antiseptic; Gargar për 

qëllime mjeksore; Gazra për përdorim dental; Gips për qëllime dentale; Mbushes metalik 

për qëllime dentale; Gome për qëllime dentale; Reshire dentale; Qeramik dentale; Mastike 

dentale; Preparate dentale për largimin e gurrit të dhembeve; Gryes dental; Amalgan dental; 

Amalgam dental prej ari; Dyll dental; Matërial qeramik dental; Llak dental; Matëriale 

impresionimi dental; Matëriale dentale porcelani; Anëstëtik dental; Cement dental; Matërial 

keramik për përdorim gjat mbushjeve; Aliazh keramikepër përdorim në Kellef dhembesh; 

Qeramik për ndertimin e dhembeve prostëtik; Qeramik për rrindertimin e dhembeve 

prostëtik; Agjent koroziv për trajtimin e sipërfaqes se dhembeve; Ngjitës dental dhe për 

përdorim në stomatologji; Ngjitës për përdorim dental; Gargare mjeksore; Matërial ngulitës 

për përdorim dental; Matërial për kallefe dentale; Matërial për ura dentale; Matërial për 

rriparimin e dhembeve; Matërial për dhëmbe artificial; Matërial për mbushjen e dhembeve; 

Matëriale për profilaks orale; Matërial për protëza dentale; Shpërlares dental mjeksor; Pastë 

dhembesh për mjekim; Preparate për kujdesje orale për mjekim; Prepatare për mjekim të 

gojes; Gargare mjeksore kunder kariesit; Aliazhe metalike për përdorim dental; Dyll I 

formuar për dentist; Matërial për reshtim për qëllime dentale; Algjinat ortodontik 

impresioni dental; Matëriale për bazen e dhëmbeve artificial; Reagens ngjyroses për 

zbulimin e gurrit dental; Lustrim dental; Porcelan për dhëmbe prostëtik; Matëriale 

porcelanë për përdorim në stomatologji; Preparate për stërilizimin e instrumentëve dentale; 

Patrues të zgavres orale; Preparate për të përshpejtuar daljen e dhëmbeve; Llak konduktiv 

për përdorim dental; Balt anti mikrobese; Shpërlarje dentale; Matëriale lidhës dhe mbushës; 

Matëriale sintëtike për përdorim dental gjat mbushjeve; Reshire sintëtike për përdorim në 

stomatologji; Aliazhe të metaleve fisnike për qëllime dentale; Dyll dental për përgaditjen e 

kallepit dental; Gurr dental; Matërial ngjitës dental; Cement dental për mbushje; Reshire 

dentale për Ura kellefe dhe porcelanë të përkohshme; Zbrastira dentale; Vernik dental për ti 

plombuar(siguruar) dhembet; Matëriale për gdhendje të dhembeve; Matëriale dentale për 

duplikimin e dhembeve; Matëriale dentale për berjen e modeleve të dhembeve; Matëriale 

dentale për ndaljen e dhembeve; porcelanë të përkohshme për përdorim në restaurimin 

dental; Matëriale kompozitë dentale; Aliazhe dentale; Komponënta për rivendosje dentale; 

Tëst kuti për zbulim të gjinis në In vitro;  Agjent Plumbues për qëllime dentale; Preparate 

farmaceutike për përdorim dental; Matëriale fiksuese për qëllime dentale; Metale të 

formuara për stomatologji; Mbushes të krisjeve për qëllime dentale dhe tëknik dhëmbësh; 

Mbushes të krismave për përdorim dental; Cement për prostëtik dental; Preparate dhe 

artikuj higjienik; Artikuj thithes për higjien përsonale; Pelena për të papërmbajtur dhe për 

bebe; Brekë pelena të hedhshme për bebe; Brekë pelena me celuloze të hedhshme për bebe; 

Pelena me celuloze nga letra të hedhshme për bebe; Pelena për not të hedhshme për bebe; 
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Pelena të letres; Pelena për bebe nga celuloza dhe letra; Pelena për not për bebe; Brekë 

pelenë nga letra të hedhshme për bebe; Pambuk hedhes për pelena të bebeve; 

Pambukahedhes për pelena natë; Pambuk (pelenë) hedhes për të papërmbajturit; Mbulesa të 

pelenave; Brekë celuloze të hedhshme qe përdoren për të mbajtur pelenën e bebes në vend; 

Brekë thithese për të papërmbajturit; Brekë të hedhshme prej letre për të mitur; Brekë të 

hedhshme trajnimi; Veshje për munges vetëpërmbajtjeje; Përparse nga letra për bebe; 

Përparse nga celuloza për bebe; Pelena për të rritur; Pelena të hedhshme për të rritur; Brekë 

të hedhshme trajnimi; Pantola të skurtëra të hedhshme trajnimi nga letra ose celuloza; 

Brekë fjetjeje për të mospërmbajturit; Pelena bebesh; Pelena të hedhshme; Brekë trajnimi të 

hedhshme nga celuloza për të mitur; Pelena të hedhshme për not për femije  dhe të mitur; 

Përparse të hedhshme nga letra për të mospërmbajturit; Përparse nga letra për të 

mospërmbajturit; Pelena nga celuloca; Pambuk përparseje nga letra për të mospërmbajturit; 

Pambuk përparseje nga celuloza për të mospërmbajturit; Peceta të hedhshme për të 

mospërmbajturit; Pambuk pantollash për të mospërmbajturit; Përparse të hedhshme nga 

celuloza për të mospërmbajturit; Peceta në forme trekendeshi (letër) për bebe; Brekë të 

hedhshme për bebe për mbajtjen e Pecetës se bebes në vend; Pambuk hedhes nga celuloza 

për peceta; Pambuk letre për Pelena; Produkte higjienike femrore; Lares vaginë; Tamponë 

higjienik; Pambuk për brekë; Peceta; Peshqir highienik; Rypa për peceta higjienike 

(peshqir); Produkte farmaceutike dhe preparate kundër tharsjes së lekurës të shkaktuar nga 

shtatzania; Pantallona higjienike; Vata higjienike; Pelena thithese nga letra për kafshë; 

Pelena për të mospërmbajturit; Vata për dhenje të gjirirt; Artikuj thithes higjienik; Vata 

hedhese për të mospërmbajturit; Vata për të mospërmbajturit; Veshje higjienike; Pelena 

pelhure; Pelena thithëse nga celuloza për kafshë shtëpiake; Erëheqës dhe freskues të ajrit; 

Ereheqës për vetura; Erëheqës për depozitim të mbeturinave; Erëheqës për vendin e 

posaqshem ku kafshët shtëpiake kryen nëvojen; Sprej erëheqës për dhome; Erëheqës 

Automobili; Preparate për heqjen e eres në ajer; Erëheqës për roba; Erëheqës për roba dhe 

tëkstile; Erëheqës për Tapetë; Erëheqës për kepuce; Erëheqës për tëkstile; Erëheqës për 

pelhura; Erëheqës, Përveq për njerëz ose kafshë; Matëriale për thithjen e  aromes; Preparate 

erëheqëse për shtëpi, Industri apo përdorim komercial; Preparate erëheqës për tapetë; 

Preparate për nëutralizimin e aromave; Preparate neutraalizues aromash për roba dhe 

tekstile; Preparate për pastrim të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptik; Algaecide [Kemikale 

për mirmbajtje të pishinave]; Kemikale Algaecide për pishina; Shputa alkoholi për qëllime 

mjeksore; Losion antibakterial për duar; Preparate mikrobevrases [përveq sapunit]; Sprej 

antibakterial; Pstrues për duar antibakterial; Pastrues për duar Antibiotik; Antiseptik; 

Preparate pastrimi Antiseptike; Kreme Antiseptike; Eliminues të papastërtis Antiseptik; 

Preparate Antiseptike për kujdes të trupit; Preparate antiseptike për kujdes ndaj plageve; 

Sprej antiseptik në form aerosoli për përdorim në lëkure; Sprej Antiseptik Në formë 

aerosoli për përdorim në sipërfaqe të forta; Antiseptik me efekt profalaktik; Antiseptik me 

efekt terapeutik; Baktëricide; Barium për përdorim në rentgen; Dezinfektues; Dezinfektues 

[Përveq sapunit për dezinfektim]; Dezinfektues për përdorim veterinar; Dezinfektues për 

thjerza; Dezinfektues për përdorim mjeksor; Dezinfektues për Preparate dhe instrumente 

mjeksore; Dezinfektues për instrumente mjeksore; Dezinfektues për pishina; Dezinfektues 

për aparate dhe instrumente dentale; Dezinfektues për tualetë kemikal; Dezinfektues për 

qëllime higjienike; Dezinfektues të lagura në inde; Pastrues të duarve Dezinfektues; Lecka 

të lagura me preparate antibaktëriale; Pastrues të duarve për mjekim; Pastrues 

(Dezinfektues) [përveq sapunit]; Mikrobicide për tretmanin e ujit të papijshem; Solucion 
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për lagije të thjerzave; Pelhura pastrami të lagura me dezinfektues për qëllime higjiene; 

Preparate për pastrimin e thjerzave; Preparate për pastrimin e duarve; Pastrues të duarve 

anti-mikrobial; Solucione për dezinfektimin e thjerzave; Solucione për shpërlarje të 

thjerzave; Solucionë për thjerza; Solucionë për stërilizim të thjerzave; Solucionce për 

neutralizimin e thjerzave; Lecka pastruese; Preparate pastruese për përdorim në spitale; 

Pipa squfuri [Dezinfektues]; Pastrues për larje të frutave dhe përimeve; Lares (Stërilizizues 

-); Germicide; Substanca Sterilizuese; Preparate Sterilizuese; Solucione Sterilizuese; 

Sanitizues për përdorim shtëpiak; Substanca në forme të tabletave për përdorim në 

sterilizim të ujit; Iodoform; Lubrikant përsonal me baze ujore; Lubrikant përsonal me baze 

silikoni; Lubrikant seksual përsonal; Xlele Lubrikantë për përdorim personal; Pelena për 

kafshë; Pastrues [Preparate] për sterilizim të instrumentëve kirurgjike; Solucione pastrami 

për përdorim mjeksor; Solucione pastrami për heqjen e allqit ngjitës; Preparate për pastrim 

të thonjve; Preparate për pastrim të vezeve; Preparate pastrami për sterilizim; Komponënta 

për stërilizim të vezeve; Lubrikant higjienik; Preparate higjienike për përdorim veterinar; 

Preparate pastrami për qëllime mjeksore; Preparate kimike për qëllime pastrami; 

Suplementë për dietë dhe preparate për diete; Ushqim për bebe; Ushqime fietike të 

adaptuara për të mitur; Suplemente kolostrum; Zevendesues për qumësht të nënës; Pluhur 

laktik për bebe; Qumësht pluhur për bebe; Ushqime nga qumështi pluhur për të mitur; 

Pluhur qumështi [Sende ushqimore për bebe]; Pije për të mitur; Formul pa laktoze për të 

mitur; Shtesa për diet të kafshët; Vitamina për kafshë; Suplementë vitaminoze për kafshë; 

Suplementë vitaminoz dhe mineral për kafshët shtëpiake; Ushqim dietik i adaptuar për 

përdorim vetëerinar; Substanca dietike të adaptuara për përdorim veterinar; Shtesa dietike 

për kafshët shtëpiake; Shtesa dietike në formë të shpërblimeve ushqimore për kafshët 

shtëpiake; Shtesa dietike minerale për kafshët; Ushqim kafshësh për mjekim; Shtesa 

mjeksore në sende ushqimore për përdorim vetërinar; Shtesa minerale për ushqyerjen e 

bagëtis; Preparate neutraceutike  për kafshë; Shtesa foragjere për qëllime vetërinare; Shtesa 

ushqyese për ushqyerjen e bagetis; Forlmulacionë Probiotike baktëriale për përdorim 

vetërinar; Shtesa dietike albumin; Shtesa dietike Alginatë; Shtesa ushqimore anti oksidantë; 

Preparate Albuminous për qëllime mjeksore; Qaj asmatik; Sende ushqimore Albuminoze 

për qëllime mjeksore; Shtesa dietike herbale për nëvojat special për dietë përsonale; 

Bonbon i fortifikuar me calcium; Vitamina paralindjes; Vitamina dhe preparate vitaminoze; 

Shtesa vitaminash dhe minerale; Pika vitaminash; Shtesa vitaminash; Pije Vitaminash; 

Preparate vitaminash; Preparate vitaminash në natyren e Shtesave ushqimore; Preparate të 

përziera vitaminash; Tableta vitaminash; Fiber dietoz; Fara liri fibroze për përdorim 

sishtesë dietike; Glukoze për përdorim si shtësë në ushqim për qëllime mjeksore; Shtesa 

dietike glukoze; Sheqer dietik për përdorim mjeksor; Substanca dietike për bebe; Substanca 

dietike të adaptuara për përdorim mjeksor; Shtesa dietike për kontoll të kolestërolit; Shtesa 

dietike për të mitur; Shtesa dietike për njerez; Shtesa ushqimore qe përmbajnë aminoacide; 

Shtesa dietike qe përmbajnë vitamina; Shtesa ushqimore të përbere nga elementë 

gjurmuese; Pije me Shtesa dietike; Sheqerna Zevendesuese dietike për përdorim mjeksor; 

Shtesa dietike dhe ushqyese; Pije dietike për lengje të bebevetë adaptuara për qëllime 

mjeksore; Pije dietëtike të adaptuara për qëllime mjeksore; Preparate dietëtike të adaptuara 

për përdorim mjeksor; Infuzionë dietëtike për përdorim mjeksor; Embelsira dietëtike të 

adaptuara për qëllime mjeksore; Fiber dietik për ndihmimin e tretjes; Ushqime dietëtike të 

adaptuara për përdorim mjeksor; Ushqime dietëtike për përdorim në ushqyerjen klinike; 

Ushqime dietëtike të adaptuara për invalide; Shtëse pirese e përziere me pluhur dietik shije 
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frutash; Shtesa dietike enzimesh; Shtesa Natyrale dietike për mjekimin e klastrofobise; 

Vitamina në forme të tabletave të tretshme; Vitamina zhele; Shtesa dietike gruri; 

Zevendesues sheqeri për diabetiket; Pluhur zevendesues për vaktë; Shtesa të ushqimit të 

shendetshem me nëvoja dietike speciale; Shtesa të ushqimeve të shendetshme të bëra 

kryesisht nga vitaminat; Shtesa të ushqimeve të shëndetshme të bëra kryesisht nga 

mineralet; Shtesa ushqyese në form të blloqeve si zevendesues të vakteve për shtim të 

enërgjise; Drithëra të përgaditura për përdorim si ushqim individual; Çaj artificial [Për 

përdorim mjeksor]; Ëmbelsues artificial për diabetik; Shtesa Casein dietare; Kapsula për 

dietë; Kapsula të melqis se Codit; Vajra dietike shtëse të farave të linit; Shtesa dietike 

Lecithini; Nutraceutikalë për përdorim në Shtesa dietike; Preparate Lysine; Shtesa dietike 

Minerale për njerez; Shtesa ushqyese minerale; Nisheste për përdorim dietik; Preparate 

neutraceutike për njerez; Bi-produktë të procesimit të dritherave për qëllime dietike ose 

mjeksore; Formulë për të mitur; Preparate për përdorim si shtëse në ushqim për 

konsumimin nga njerezit [për mjekim]; Preparate të vitaminës D; Preparate të vitaminës A; 

Preparate të vitaminës B; Preparate të vitaminës C; Preparate të faktoreve Lipotropic; 

Preparate Multi-vitaminash; Shtesa Probiotike; Shtesa dietike Sojë proteina; Shtesa 

Proteinash për kafshës; Shtesa dietike Proteine; Polen bletësh për përdorim si shtëse në 

ushqim dietik; Vaj melqie Codi; Pika vaji të melqise se Codit; Agjensa bartës në form të 

mbeshtjellesve të tabletave qe ndihmojnë në bartjen e shtesave ushqyese; Agjens bartës në 

forme të shiritave tretës qe lehtësojnë bartjen e shtesave ushqyese; Shtesa të lengshme 

herbale; Shtesa të lëngshme vitaminoze; Produkts buke për diabetik; Bukë diabetike e 

adaptuar për përdorim mjeksor; Buk me krip të ulet e adaptuar për përdorim mjeksor; Buk e 

pasuruar me vitamina për qëllime terapeutike; Ushqim për dieta të kufizuara mjeksore; 

Shtesa ushqimore; Shtesa dietike për kafshë si forme natyrale si përzierje e pijes në form të 

pluhurit; Shtesa  ushqyese për mbushje të ushqimit për kafshë, për qëllime mjeksore; 

Shtesa ushqyese; Shtesa dietike për njerez jo për qëllime mjeksore; Shtesa dietike të 

tharmit; Shtesa dietike të fares së lirit; Shtesa dietike polleni; Shtesa dietike Propolisi; 

Shtesa dietike Royal gjelatin (qumësht mbreti); Shtesa dietike të embrionit të grurit; Shtesa 

pluhuri ushqyese si përzies për pije; Shtesa ushqyese të përbera nga ekstrakte këpurdhash; 

Shtesa ushqyese të përbera kryesisht nga hekuri; Shtesa ushqyese të përbera kryesisht nga 

kalciumi; Shtesa ushqyese të përbera kryesisht nga magneziumi; Shtesa ushqyese të përbera 

kryesisht nga zingu; Shtesa dietike të përbera kryesisht nga hekuri; Shtesa dietike të përbera 

kryesisht nga kalciumi; Shtesa dietike të përbera kryesisht nga magnëziumi; Preparate 

dietike ushqyese të përshtatura për përdorim mjeksor; Ushqim për diabetik; Shtesa Zinku 

tableta (lozenges   

 

 

 

(111)  21437 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1455 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)  MY TEA 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

761 

 

 
 

(511) 30   Çaj, çaj i ngrirë; lëngje me bazë çaji; pije me bazë çajitapiokë dhe sago; miell 

dhe preparate të bëra me drithëra; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (erëza); erëza 

pikante; akull; çaj i ftoht; pije me bazë çaji.   

32   Lëngje jo-alkoolike; lëngje jo-alkoolike që permbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me 

shije çaji   

 

 

 

(111)  21438 

(151)  01/11/2017 

(181)  17/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1456 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, Austria, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj, çaj i ngrirë; lëngje me bazë çaji; pije me bazë çajitapiokë dhe sago; miell 

dhe preparate të bëra me drithëra; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (erëza); erëza 

pikante; akull; çaj i ftoht; pije me bazë çaji   

32   Lëngje jo-alkoolike; lëngje jo-alkoolike që permbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me 

shije çaji   

 

 

 

(111)  21064 

(151)  02/10/2017 

(181)  25/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1478 

(591)  E kaltërt dhe e verdhë 

(732)  Aynur Oney Rr.Sejdi Kryeziu Nr.5 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 38   Telekomunikacione, shërbimet të cilat kryesisht kan të bëjm me transmetim e 

programeve në radio ose televizion (radio dhe televizion), komunikimi vizuel dhe me gojë e 

një personi me një tjetër  

   

 

 

 

(111)  21291 

(151)  23/10/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1534 

(732)  Hyundai Mobis Co., Ltd 203 Teheran-

ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"             

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  KRELL 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje zerimi për automjete, ne veçanti, kufje, dëgjuese për vesh, pajisje  për 

luajtjen CD-ves, pajisje për luajtjen e DVD-ve, aparat për luajtjen e disqeve optike te para-

regjistruara, pajisje për transmetim të të dhënave për mediat digjitale, përpunuesit dixhital 

te sinjalit, altoparlantët (zeruesit), pjesa e altoparlantëve për të riprodhuar frekuenca të 

ulëta, përforcuesit, ekulibruesit, mbikaluesit, stacionet që mund të lidhen kompjuteret 

portative për pajisjet audio dixhitale, marrësit , akorduesit e radios AM/FM/S, shtëpiza te 

zërimit, kufje për vesh, rrjeta e altoparlantit dhe cicerrima.   

 

 

 

(111)  21441 

(151)  01/11/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1547 

(591)  E kuqe, e kaltër, e bardhë. 

(300)  015590672  28/10/2016  OH 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 – 18 61118 Bad Vilbel, GR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet  zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparatet fërkuese dhe gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

losion të flokëve; pastë dhëmbësh.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; barna ; 

ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; infant 

formula; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; preparate diagnostike për qëllime 
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mjekësore; allçi, materiale për fashim; ; materialet dentale për gjurmë; dyll dentar; 

dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, aparate 

diagnostike për qëllime mjekësore, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; 

materiale për qepje.   

35   Reklama; menaxhim  biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shitje me 

shumicë dhe pakicë në lidhje me preparatet  zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim 

në lavanderi; pastrim, lustrim, preparatet fërkuese dhe gërryese, sapun, parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, losion të flokëve, pastë dhëmbësh; shitje me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me preparatet farmaceutike dhe veterinare, preparatet sanitare për qëllime mjekësore, 

barna , ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,  

ushqim për foshnjat, shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët,  preparate diagnostike për 

qëllime mjekësore; shitje me shumicë dhe pakicë në lidhje me allçi, materiale për fashim, 

materialet dentale për gjurmë, dyll dentar, dezinfektantët, preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicidet; herbicidet; shitje me shumicë dhe pakicë në lidhje me aparatet dhe 

instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, aparateve diagnostike për 

qëllime mjekësore, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; materiale për 

qepje, materiale të shtypura, materiale udhëzuese dhe mësimore (përveç aparateve).   

 

 

 

(111)  21293 

(151)  23/10/2017 

(181)  09/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1548 

(591)  E kuqe dhe e verdhë. 

(732)  N.P.T  “ DIELLI” Rr. Fan Noli , nr.15 

Mitrovicë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao; oriz; miell, miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  

miell tapiokë për ushqim, miell dhe preparatet  e bëra nga drithërat, miell - produkte 

mulliri;  pasta,   makarona, shpageta   

39   Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime 

magazinimi; paketim të mallrave   

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

764 

 

(111)  21271 

(151)  19/10/2017 

(181)  12/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1550 

(732)  PLANIKA TURNIŠČE d.o.o. 

Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  PLANIKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe çadra 

dielli dhe bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta shpine, çanta (aksesuarë 

gjuetie), çanta shopingu, trasta taxhie, çanta për kampues, çanta për alpinistë, çanta nga 

lëkura për paketim, arka letrash, çanta dore, shkopinj alpinistësh, kuleta xhepi, shirita për 

ushtarë si paisje, takëme udhëtimi, kuleta.     

25   Këpucë plazhi, çizme, çizme për sport, veshje, çizme futbolli, këpucë futbolli, dorëza, 

çizme të shkurtëra, veshje motoristësh, kominoshe, xhybe, sandale, këmisha, këpucë, çizme 

skish, papuçe, taban për mbathje, këpucë sporti, triko, fanela me mëngë të shkurtëra, pjesë 

të epërme të mbathjeve   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo, kunjat dhe gjilpëra; lule artificiale dhe mbyllës të 

rëshqitshëm për çanta   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime 

sekretarie; rregullim vitrinash të duqaneve; distribuim i mostrave; përditësim të materialit 

reklamues; rekrutim personeli; modelim për promovim të reklamimit ose promovim të 

shitjes; reklamim i drejtpërdrejtë nëpërjet postës; publikim i teksteve publicitare; përpunim 

teksti; huazim i hapsirave reklamuese; huazim i kohës reklamuese në mediat komunikative; 

huazim i materialit publicitar; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; organizimi 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim i panaireve të tregut për 

qëllime komerciale ose reklamuese; asoistencë në menaxhim komercial ose industrial; 

asistencë në menaxhimin e biznesit; hululumtim biznesi; investigim biznesi; konsulta lidhur 

me organizimin e biznesit; promovim të shitjes për të tjerët; demonstrim i mallrave; 

promovim i njoftimeve për shtyp; shërbime prokure për të tjerët (blerje e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera); teste psiklogjike për selektim të personelit; shpërndarje e 

materialit reklamues/publikim; reklamim/publicitet; radio reklamim; reklamim televizioni; 

marëdhënije me publikun; shërbime eksperti në efikasitetin e biznesit; konsulta 

profesionale biznesi; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; konsulta lidhur me 

menaxhimin e personelit; konsulta lidhur me menaxhimin e biznesit; menaxhim biznesi dhe 

organizim i konsultave; hulumtim tregu; shërbime të agjencive të eksport-importit; 

kmercializim i mallrave; shitje e këpucëve; shërbime tregu; shitje “know how”; dizajn i 

korporuar; dizajn duqani; konsulta në zhvillimin e shitjes me pakicë, zhvillim i rjetit të 

shitjes.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhur me ato; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe oftuerit 

kompjuterik; shërbime juridike; dizajn industrial; Stilizim (dizajn industrial); dizajn 

paketimi; testim i tekstilit;testim i materialeve;  hulumtim dhe zhvillim të produkteve të reja 

për të tjerët.     
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(111)  21272 

(151)  19/10/2017 

(181)  12/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1551 

(591)  Ngjyrë Roze 

(732)  PLANIKA TURNIŠČE d.o.o. 

Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe çadra 

dielli dhe bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta shpine, çanta (aksesuarë 

gjuetie), çanta shopingu, trasta taxhie, çanta për kampues, çanta për alpinistë, çanta nga 

lëkura për paketim, arka letrash, çanta dore, shkopinj alpinistësh, kuleta xhepi, shirita për 

ushtarë si paisje, takëme udhëtimi, kuleta   

25   Këpucë plazhi, çizme, çizme për sport, veshje, çizme futbolli, këpucë futbolli, dorëza, 

çizme të shkurtëra, veshje motoristësh, kominoshe, xhybe, sandale, këmisha, këpucë, çizme 

skish, papuçe, taban për mbathje, këpucë sporti, triko, fanela me mëngë të shkurtëra, pjesë 

të epërme të mbathjeve   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo, kunjat dhe gjilpëra; lule artificiale dhe mbyllës të 

rëshqitshëm për çanta   

35    Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime 

sekretarie; rregullim vitrinash të duqaneve; distribuim i mostrave; përditësim të materialit 

reklamues; rekrutim personeli; modelim për promovim të reklamimit ose promovim të 

shitjes; reklamim i drejtpërdrejtë nëpërjet postës; publikim i teksteve publicitare; përpunim 

teksti; huazim i hapsirave reklamuese; huazim i kohës reklamuese në mediat komunikative; 

huazim i materialit publicitar; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; organizimi 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim i panaireve të tregut për 

qëllime komerciale ose reklamuese; asoistencë në menaxhim komercial ose industrial; 

asistencë në menaxhimin e biznesit; hululumtim biznesi; investigim biznesi; konsulta lidhur 

me organizimin e biznesit; promovim të shitjes për të tjerët; demonstrim i mallrave; 

promovim i njoftimeve për shtyp; shërbime prokure për të tjerët (blerje e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera); teste psiklogjike për selektim të personelit; shpërndarje e 

materialit reklamues/publikim; reklamim/publicitet; radio reklamim; reklamim televizioni; 

marëdhënije me publikun; shërbime eksperti në efikasitetin e biznesit; konsulta 

profesionale biznesi; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; konsulta lidhur me 

menaxhimin e personelit; konsulta lidhur me menaxhimin e biznesit; menaxhim biznesi dhe 

organizim i konsultave; hulumtim tregu; shërbime të agjencive të eksport-importit; 

kmercializim i mallrave; shitje e këpucëve; shërbime tregu; shitje “know how”; dizajn i 

korporuar; dizajn duqani; konsulta në zhvillimin e shitjes me pakicë, zhvillim i rjetit të 

shitjes.   

42    Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhur me ato; analizë 
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industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe oftuerit 

kompjuterik; shërbime juridike; dizajn industrial; Stilizim (dizajn industrial); dizajn 

paketimi; testim i tekstilit;testim i materialeve;  hulumtim dhe zhvillim të produkteve të reja 

për të tjerët.     

 

 

 

(111)  21273 

(151)  19/10/2017 

(181)  12/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1552 

(591)  Ngjyrë Hiri 

(732)  PLANIKA TURNIŠČE d.o.o. 

Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe çadra 

dielli dhe bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta shpine, çanta (aksesuarë 

gjuetie), çanta shopingu, trasta taxhie, çanta për kampues, çanta për alpinistë, çanta nga 

lëkura për paketim, arka letrash, çanta dore, shkopinj alpinistësh, kuleta xhepi, shirita për 

ushtarë si paisje, takëme udhëtimi, kuleta   

25   Këpucë plazhi, çizme, çizme për sport, veshje, çizme futbolli, këpucë futbolli, dorëza, 

çizme të shkurtëra, veshje motoristësh, kominoshe, xhybe, sandale, këmisha, këpucë, çizme 

skish, papuçe, taban për mbathje, këpucë sporti, triko, fanela me mëngë të shkurtëra, pjesë 

të epërme të mbathjeve   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo, kunjat dhe gjilpëra; lule artificiale dhe mbyllës të 

rëshqitshëm për çanta   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime 

sekretarie; rregullim vitrinash të duqaneve; distribuim i mostrave; përditësim të materialit 

reklamues; rekrutim personeli; modelim për promovim të reklamimit ose promovim të 

shitjes; reklamim i drejtpërdrejtë nëpërjet postës; publikim i teksteve publicitare; përpunim 

teksti; huazim i hapsirave reklamuese; huazim i kohës reklamuese në mediat komunikative; 

huazim i materialit publicitar; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; organizimi 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim i panaireve të tregut për 

qëllime komerciale ose reklamuese; asoistencë në menaxhim komercial ose industrial; 

asistencë në menaxhimin e biznesit; hululumtim biznesi; investigim biznesi; konsulta lidhur 

me organizimin e biznesit; promovim të shitjes për të tjerët; demonstrim i mallrave; 

promovim i njoftimeve për shtyp; shërbime prokure për të tjerët (blerje e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera); teste psiklogjike për selektim të personelit; shpërndarje e 

materialit reklamues/publikim; reklamim/publicitet; radio reklamim; reklamim televizioni; 

marëdhënije me publikun; shërbime eksperti në efikasitetin e biznesit; konsulta 

profesionale biznesi; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; konsulta lidhur me 

menaxhimin e personelit; konsulta lidhur me menaxhimin e biznesit; menaxhim biznesi dhe 

organizim i konsultave; hulumtim tregu; shërbime të agjencive të eksport-importit; 
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kmercializim i mallrave; shitje e këpucëve; shërbime tregu; shitje “know how”; dizajn i 

korporuar; dizajn duqani; konsulta në zhvillimin e shitjes me pakicë, zhvillim i rjetit të 

shitjes.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhur me ato; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe oftuerit 

kompjuterik; shërbime juridike; dizajn industrial; Stilizim (dizajn industrial); dizajn 

paketimi; testim i tekstilit;testim i materialeve;  hulumtim dhe zhvillim të produkteve të reja 

për të tjerët.     

 

 

 

(111)  21290 

(151)  23/10/2017 

(181)  12/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1553 

(732)  Tsvetan Stefanov Lukanov Ob. 

Botevgrad, gr. Botevgrad, Ul. 6ti Septemvri 

No. 13, Sofia district, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  urolukx 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Aspiratorë; përzierës elektrik; makina elektro-mekanike për përgatitjen e pijeve; 

blenderë (përzierës elektrik) për nevoja shtëpiake; bojlerë; makina për prerje të bukës; 

kompresorë për frigoriferë; makina për larje të enëve; makina për tharje; makina mishi; 

paisje elektrike shtëpiake; procesor elektrik për ushqim; presa elektrike për pemë për 

nevoja shtëpiake; paisje elektrike për bluarje/thyerje (rahje) për nevoja shtëpiake; makina 

elektrike dore për shpim; makina elektrike kuzhine; thika elektrike; aparate elektrike dhe 

makina pastrimi; makina për qërim; makina për shpërlarje; gërshërë elektrike; makina për 

qepje; vakum pastrues; lavatriqe; aparate elektrike për saldim; aparate elektrike për fshirje 

për nevoja shtëpiake.    

11   Instalime për ndriçim, ngrohje, prodhim me avull, pjekje, fothje, tharje ventilim; 

instalime për kondicioner; instalime ventilimi për automobilë; paisje për venitlim për 

instalacione për instalime për kondicioner; paijse për pjekje për nevoja shtëpiake; kamin 

(oxhak), aparate elektrike për kafe; paisje për ngrohje; radiatorë elektrik; tiganë; aparate për 

pjekje; soba (fura) për pjekje; ngrirës (paisje për ftohje); presa elektrike gatimi; paisje 

elektrike për fërgesa; bojler elektrik me gaz; zgara; aparate ventilimi; aparate për torte; enë 

elektrike për gatim; kazan elektrik; fura mikrovale; pllaka për përgatitjen e tortave; fen për 

flokë; aparate për ftohje të pijeve; aprate për pjekje të kafes; aprate për pjekje të pemëve; 

aprate për ventilim dhe freskim; aprate dhe makina për ngritje; paisje dhe instalime për 

ngrirje; frigoriferë dhe komora për ngrirje.      

35   Agjenci eksport-importi; organizim i ekspozitave për qëllime komerciale dhe 

reklmuese; sitematizim dhe kompilim të inforamtave në bazat kompjuterike të dhënave; 

biznes-menaxhment dhe organizim i konsultave; aksionim; reklamim direkt me shkrim; 

reklamim publik; kontabilitet; llagarimbajtje; agjenci komerciale-informative; asistencë në 

biznes-menaxhment; hulumtim në bazën kompjuterike të dhënave; asistencë menaxhimi 

komercial ose industrial.   
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(111)  20729 

(151)  31/07/2017 

(181)  12/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1554 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë,, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  BATO 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat.   

32    Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   
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(111)  20728 

(151)  31/07/2017 

(181)  12/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1555 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DORUNTINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat.   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   
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(111)  21294 

(151)  23/10/2017 

(181)  13/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1556 

(591)  C100 M100Y100K100 

PANTONE 715 C  

(300)  302016000060516  13/06/2016  IT 

(732)  "INFINIT " Sh.P.K Ideal Çollaku 

Rr. Xhemil FLuku 6, Prizren, KS 

(740)               

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra të gazuar; pije aloe vera , jo alkolike; aperativë, jo alkoolike; birrë; birrë 

me bazë kokteji; wort (fara për bërje birrë) birrë; musht, jo alkoolike; kokteje jo alkoolike; 

esenca për bërjen e pijeve; ekstrakte nga kulpra për bërjen e birrës; lengje frutash; netktar 

frutash, jo alkoolike; birrë xhenxhefili; musht rrushi, i pa fermetuar; pije izotenike; kvas 

(pije jo alkolike); lemonadë; uje litiumi; birrë malti; wort malti (fara); qumsht bajamesh 

(pije); ujë mineral (pije); musht; pije jo alkolike; pije jo alkoolike të aromatizuara me kafe; 

pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; ekstrakte frutash jo alkolike; pije nga lëngje 

frutash jo alkolike; pije me bazë mjalti jo alkoolike; aromatizuese portokalli dhe bajamesh 

për pije; pastile (tablet) për shkumëzim të pijeve; qumsht kikiriki (pije jo alkolike); pluhur 

për shkumëzim te pijeve; preparate për bërjen e ujit te gazuar; preparate për bërjen e pijeve; 

preparate për  bërjen e likereve; preparate për bërjen e ujit të mineral; pije te pasuruara me 

protein për sportiste; pije me bazë orizi; të ndryshme nga zëvandësuesit e qumshtit; 

sarsapalia (pije jo alkolike); ujë mineral; sherbet (pije); smuthi (pije); ujë soda; pije me bazë 

soje, të ndryshme nga zëvendësuesit e qumshtit; shurup për pije; shurup për lemonade; ujë 

tavoline; langje domatesh (pije); lëngje perimesh (pije); ujëra (pije); pije hire.   

33   Pije Alkoholike.: Anise Liker, Anisete Liker, Aperitif, Raki, Pije Alkoholike, Pije 

Alkoholike qe permbajne frut, Biter, Brendi, Cider, Kokteje, Digjestiv, pije te destilluara, 

esence alkooli, Ekstrakt alkooli, ekstrakt frutash alkooholik, Gjin, Kirsch liker (liker 

vishnje), liker mente, dardhe, Pije alkooholike e perzier, alkool prej orizi, sake, vodka, 

uiski, vere.    

35   Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë (markete, supermarket, hipermarkete, 

qendra tregtare) të ujërave të gazuara; pijeve aloa vera, jo alkooklike; aperativëve, jo 

alkoolike; birrave; birrës me bazë kokteji; wort (farave për bërje birrë) birre; mushtit, jo 

alkoolik; koktejeve jo alkoolike; esenceve për bërjen e birrës; ekstrake nga kulpra për 

bërjen e birrës; lëngjeve të frutave; nektareve të frutave, jo alkolike; birrës nga xhenxhefili; 

mushtit të rrushit; i pa fermentuar; pijeve izotonike; kvasit (pje jo alkolike); limonadeve; 

ujit të litiumi; birrës së maltit; wort malti (fara); qumshtit të bajameve (pje); ujërave mineral 

(pije); mushtit; pijeve jo alkolike; pijeve jo alkoolike të aromatizuara me kafe; pijeve jo 

alkoolike të aromatizuara me çaj; ekstrakteve të frutave jo alkoolike; pijeve nga lëngje 

frutash jo alkolike; pijeve më bazë mjalti jo alkoolike; aromatizuesëve nga portokalli dhe 

bajamet për pije; pastileve (tablet) për shkumëzim të pijeve; qumshtit nga kikiriki (pije jo 

alkolike); pluhurit për shkumëzim të pijeve; preparative për bërjen e ujërave të gazuara; 

preparative për bërjen e pijeve; preparative për bërjen likerëve; preparative për bërjen e ujit 

mineral; pijeve të pasuruara me protein për sportiste; pijeve me bazë oriz, të ndryshme nga 
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zëvendësuesit e qumshtit; sarsapalise (pije jo alkolike); ujërave mineral; sherbeteve (pije); 

smuthit (pije); ujërave soda; pijeve me bazë soje; të ndryshma nga zëvendësuesit e 

qusmhtit; shurupi për pije; shurupit për lemonadë; ujërave për tavolinë; lëngjeve nga 

domatet (pije); lëngjave nga perimet (pije); ujërave (pije); pijeve nga hira   

 

 

 

(111)  21295 

(151)  23/10/2017 

(181)  13/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1557 

(300)  302016000060516  13/06/2016  IT 

(732)  VI.P COOP.  SOC. AGRICOLA VIA 

CENTRALE 1C, 39021 LACES, 

BOLZANO, ITALY, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   xhem frutash; kompot frutash; xhelatinë frutash; fruta të thara   

31   mollë e freskët; luleshtrydhe të freskëta dhe  fruta me thelpinjë; perime të                 

freskëta; vishnje të freskëta;  pjeshkë e freskët   

32   lëngje frutash; nektarë frutash   

 

 

 

(111)  21296 

(151)  23/10/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1558 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  AUTOMATCHIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Spektrofotometra dhe programe softuerike për spektrofotometra.   
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(111)  21297 

(151)  23/10/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1560 

(732)  SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 

PRODUCTS ALBANIA Tirane,  Preze, 

Ahmetaq, Fushe-Preze, Godine 2 - kateshe, 

Zona Kadastrale 1006, Pasuria Nr. 51/32, 

51/23, 51/33, , AL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri; ngjitës për përdorim në industri.   

2   Bojëra ; verniqe ; llaçe; shtresa (ngjyra); substanca mbrojtëse; ruajtësit ndaj ndryshkut; 

preparate mbrojtëse për materiale ndërtimore; pigmente   

19   Materiale ndërtimore (jo-metalike); llaç i hollë; llaç; suvatues; tuba të fortë jo-metalik 

për ndërtim; asfalt, katran dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo-metalike; monumente, 

jo prej metali.   

 

 

 

(111)  21282 

(151)  20/10/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1572 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  Nexhdet Gjikolli PrimoFlex Mattress 

Hasan Prishtina Nr 71, Pejë 30000, KS 

 
 

(540)  

     

 
 

 

(511) 10   Dyshekë për përdorim medikal, Jastëk për përdorim medikal.   

20   Dyshkë, Jastëk, Çarçafë, Jorgan.   

24   Shtresë dysheku toper, Mbulesë Dysheku   
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(111)  21190 

(151)  12/10/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1573 

(591)  E KALTERT DHE E ZEZË 

(732)  Brahim Zekaj Mobile Dekor Sh.P.K. 

 Rr. Tahir Shala Nr. 11 3000 Pejë-, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike    

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës    

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve   

 

 

 

(111)  21339 

(151)  31/10/2017 

(181)  15/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1574 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

(540)  GSI 
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Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

44   Sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore nëpërmjet të telefonit dhe 

internetit; sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore lidhur me kujdesin, 

prevenimin dhe trajtimin e infekcioneve, sëmundjeve dhe gjendjeve mjekësore; sherbime 

këshilimi dhe bëmirësie për pacientë, posaçërisht sigurimin e informatave dhe ndihmës 

lidhur me furnizimin e barnave me recept.    

 

 

 

(111)  21188 

(151)  12/10/2017 

(181)  15/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1575 

(732)  Universal City Studios LLC 100 

Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, TM 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  UNIVERSAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Telekomunikacion; sherbime të emitimit të programeve televizive; emitim 

kabllor  të programit televiziv; emitim satelitor të programit teliviziv; emitim pa tel; 

transmetim të video përmbajtjeve në bazë të kërkesës; sherbime komunikimi, posaqërisht 

transmetim të zërit, audio regjistrimeve, zërit, video regjistrimeve, fotografive, 

përmbajtjeve grafike, porosive dhe të të dhënave nëpërmjet rrjetave telekomunikuese, 

rrjetave komunikuese pa tel, internetit, rrjetave të sherbimeve informative dhe rrjetave për 

transmetim të të dhënave; sherbime transmetimi, posaçërisht, transmetim kabllor të 

programit televiziv, transmetim satelitor, transmetim televiziv dhe transmetim elektronik të 

të dhënave, përmbajtje grafike, regjistrime të zërit dhe të videos; transmetimi dhe lëshuarja 

direkte (striming) e programeve, përmbajtjeve audio dhe vizuale dhe përmbajtjeve 

mediatike argëtuese nëpërmjet të rrjetave kompjuterike globale dhe rrjetave komunikuese 

pa tel; lëshuarja direkte (striming) e të dhënave; lëshuarja direkte (striming) dhe dergimi i 

realiteteve virtuale dhe përmbajtjeve digjitale; sherbime mobile mediatike në formë të 

tramsetimit elektronik të përmbajtjeve argëtuese mediatike; emitimi i përmbajtjeve në 

internet (vebcasting); sherbime podcast; sherbime të tabelave elektronike për shpallje 

(BBS-Bill Board Services); sigurimi i foltoreve për bisedim dhe forumeve  për transmetim 

të porosive në mes të përdoruesve të kompjuterëve lidhur me filma, programe televizive, 

ngjarjeve aktuale, profileve, çështjeve kulturore, politike dhe të stileve jetësore; sigurimi i 

foltoreve të bisedimit në internet për rrjetëzime shoqërore; sigurimi i foltoreve virtuale të 

vendosura nëpërmjet të porosive tekstuale; sigurimi i forumeve në internet për komunikim 

në lëminë e audio, video dhe përmbajtjeve audio-vizuale; komunikimi nëpërmjet 

terminaleve kompjuterike; transmetimi elektronik i kritikave dhe informatave për 

përmbajtjet argëtuese nëpërmjet internetit, paisjeve elektronike mobile digjitale, rrjetave 
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komunikative dhe rrjetave telekomunikuese pa tel; ofrimi i qasjes së personave të tretë 

infrastrukturës së rrjetave për qellim të perdorimit në pranim, transmetimit, ruajtjes së 

përkohshme dhe lëshuarjes direkte të përmbajtjeve audiovizuale multimediale.        

41   Arsimimi, ofrimi i trainimeve, argëtimi; sport dhe aktivitete kulturale; produksion dhe 

distribucion i programeve televizive dhe filmave; produkcion dhe distribucion i inçizimeve 

të zërit dhe vizuale; sherbime të krijimit programeve televizive; sigurimi i  video 

përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave me këkesë; sigurimi i video përmbajtjeve,  

programeve televizive dhe filmave të cilët nuk mund te shkarkohen; sherbime argëtimi, 

posaqërisht, sigurimi i programeve multimediale; servise argëtuese informative; 

produkcioni dhe distribuimi i lojrave interaktive, video lojrave dhe lojrave për paisje 

mobile; sherbime argëtimi, posaqërisht, sigurimi i lojrave në internet (onlajn), lojrave në 

rrjetë (veb-bejsd), lojrave në bazë të realiteteve virtuale, lojra interaktive, video lojra  dhe 

lojra për pasije mobile; softver për lojra në bazë të realiteteve virtuale; sigurimi i 

sherbimeve të argëtimit nëpërmjet rrjetave globale komunikative në formë të sajteve të 

internetit me spektër të gjërë të informacioneve argëtuese të interesit të përgjithshëm të cilat 

lidhen me filma, programe televizive, video përmbajtje, inserte (klipa) nga filmat, fotografi 

dhe materiale tjera multimediale; sigurimi i internet sajtava për qellime argëtimi të cilët 

karakterizohen me teknologjinë e cila mundëson shfrytëzuesve të vendosin dhe të ndajnë 

fotografi, video përmbajtje, përmbajtje grafike, të dhëna dhe përmbajtje multimediale; 

sherbime argëtimi, posaqërisht sigurimi i podkast dhe i vebkast; sigurimi i publikimeve 

elektronike të cilave u qaset nga internet (onlajn), të cilat nuk mund të shkarkohen; 

publikimi i librave; sherbime distribuimi, inçizimi, produkcioni dhe publikimi të muzikës; 

prezentimi i performancave direkte (live); arranzhimi dhe përcjellja e ekspozitave  lidhur 

me filma dhe filma televiziv; sherbime të udhëheqësve turistik; sherbime të parqeve 

argëtuese dhe tematike.       

 

 

 

(111)  21131 

(151)  06/10/2017 

(181)  16/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1576 

(732)  Visar GECI Rr. Fehmi Agani  Nr.35, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Klasifikimi:  (Nice Classification) 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

776 

 

Cl: 200152 standing desks  

Klasa 200152, tavoline ne kembe    

 

 

 

(111)  21129 

(151)  06/10/2017 

(181)  16/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1577 

(732)  Visar GECI Rr. Fehmi Agani  Nr.35, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)               

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Klasifikimi:  (Nice Classification) 

Cl: 200187 Statues of wood, wax, plaster or plastic   

Klasa 200187,  statuje druri 

   

 

 

(111)  21130 

(151)  06/10/2017 

(181)  16/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1578 

(732)  Visar GECI N.P.Sh. INNARCH 

Rr. Fehmi Agani  Nr.35, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Klasifikimi:  (Nice Classification) 

Cl: 200070 tables  

Klasa 200070, tavoline   
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(111)  21120 

(151)  04/10/2017 

(181)  16/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1579 

(732)  Amazon Technologies, Inc. 410 Terry 

Ave N, ATTN: Trademarks, Seattle, 

Washington 98109, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"            

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AMAZON PRIME 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterike për transmetimi ose marrjen e të dhënave, emisioneve , 

transmetim, shpërndarjen, riprodhimin, organizimin dhe shpërndarjen e muzikës, audio, 

video, lojëra dhe të dhëna të tjera; softuer kompjuterike për përdorim në autorësi, shkarkim, 

transmetim, marrje, redaktim, nxjerrje, kodim, deshifrim, interpretim, shikim, ruajtjen dhe 

organizimin e  tekstit, të dhënave, imazheve dhe audio dhe video skedarëve; softuer 

kompjuterike për të mundësuar përdoruesve për të parë ose për të dëgjuar audio, video, 

tekst dhe përmbajtje multimediale; softuer për krijimin dhe sigurimin e qasjes së 

përdoruesve në bazat e të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; softuer 

hulumtues; softuer kompjuterike pa tela (wireless) për shpërndarjen e përmbajtjes; softuer 

kompjuterike për qasje në informacionet online ; softuer kompjuterike për blerje online; 

softuer kompjuterike për të lehtësuar pagesat dhe transaksionet online; programe 

kompjuterike që ofrojnë shërbime me pakicë dhe porositjen për një shumëllojshmëri të 

gjerë të mallrave të konsumit; softuer kompjuterike për përdorim në përhapjen e reklamave 

për të tjerët; softuer kompjuterike për shpërndarjen e informacionit në lidhje me zbritjen e 

produkteve të konsumit; softuer kompjuterike për përdorim në shkëmbimin e informacionit 

në lidhje me produktet, shërbimet, dhe marrëveshjet; softuer kompjuterike për përdorim në 

skanim e barkodeve dhe krahasim të çmimeve; softuer kompjuterike për planifikimin e 

transportit detar dhe të dërgesave; softuer kompjuterike për ruajtjen elektronike të dhënave; 

softuer kompjuterike për ruajtjen, organizimin, redaktimin dhe shpërndarjen e fotografive; 

softuer kompjuterike për imazhe dhe incizimin e fjalimeve; softuer kompjuterike për 

automatizime shtëpiake; softuer kompjuterike për blerje, qasje dhe shikimin e filmave, 

shfaqjeve televizive, video, muzikë dhe përmbajtje multimediale; softuer e lojërave; softuer 

shfletues te internetit; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; filma, shfaqje televizive, 

dhe video që mund të shkarkohen; media digjitale që mund të shkarkohen; skedarë audio 

digjital që përmbajnë muzikë që mund të shkarkohen, lajme, dhe zërit dhe regjistrimi i 

fjaleve ne fjalime me shumëllojshmëri të temave; shkarkimin e librave, leximi elektronik i 

librave (e-books) dhe  libra audio; kodimi  magnetik  i kartave dhuratë   

16   Karta për dhuratë nga letra, shtypja e certifikatave për dhuratë, kartat blerëse  me 

parapagesë jo me kodim magnetik; shtypja e publikimeve; letër   

35   Programe për shërbime ndaj konsumatorëve besnikë ne ofrimin e përfitimeve në 

formën të zbritjeve në transportin e mallrave, oferta për qasje te hershme në zbritje të 

shitjes me pakicë, qasje në libra dhe botime të tjera, qasje në audio libra, zbritjet e online 

magazinat e fotografive dhe muzikës, dhe zbritje në muzikë, video dhe lojërave 

transmetuese; shërbime të shitjes me pakicë, pra, administrimi i një programi qe ju  

mundëson pjesëmarrësve për të marrë zbritje në shërbimet e transportit detar, qasje të 
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hershme të zbritjes në shitjet me pakicë dhe oferta, qasje në libra dhe publikime të tjera, 

qasje në audio librat, zbritjet online ne  magazinat e fotografive dhe muzikës, dhe zbritje në 

muzikë, video dhe lojërave transmetuese; shërbime të shitjes me pakicë në dyqan dhe 

shërbime online të shitjes me pakicë në dyqan; dyqan i shitjes me pakicë dhe shërbime 

online të shitjes me pakicë në dyqan duke shfaqur një koleksion të gjerë të mallrave të 

konsumit; shërbime online të shitjes me pakicë në dyqan që paraqet audio dhe video 

incizime, incizimet e fjalëve ne te folur, libra elektronike dhe lojëra kompjuterike; shërbime 

online të shitjes me pakicë në dyqan në fushën e gjërave ushqimore, ushqime të freskëta 

dhe ushqime të përgatitura, barnatore dhe mallra të përgjithshme; dyqane të shitjes me 

pakicë të gjërave  ushqimore; shpërndarës me shumicë duke paraqitur ushqime të freskëta 

dhe sende ushqimore; shërbimet e abonimit- bazuar ne shfaqjen e librave, audiolibra, 

muzikë, filma, shfaqje televizive, video dhe lojëra; reklama   

38   Transmetimet e videove- në- kërkesa; shërbimet e transmetimit televizive të protokollit 

në internet (IPTV); transmetimit ose marrja  e audio dhe video materiale në internet; 

transmetimit ose marrjen e të dhënave; transmetimin ose marrjen e muzikës, filma, shfaqje 

televizive dhe lojëra; transmetimin e shërbimeve; shërbime audio dhe video transmetimit; 

shërbimet e abonimit- bazuar audio dhe video transmetimit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik 

global; shërbimet e transmetimit në internet; shërbimet e transmetimit   te radiove ne 

internet; transmetimi i  të dhënave elektronike; transmetimi elektronik dhe marrjen të 

përmbajtjes digjitale të e medieve për të tjerët nëpërmjet rrjeteve globale dhe lokale 

kompjuterike; transmetimi i lajmeve; transmetimi i dosjeve digjitale; ofrimin e qasjes në 

ueb faqet e muzikës digjitale në internet; ofrimin e qasjes online në doracak,  bazat e të 

dhënave, faqet e internetit, blog dhe materialet referuese; transmetimi i lajmeve; 

shpërndarje e mesazheve ne përmjet te transmetimin elektronik; posta elektronike dhe 

shërbimet e mesazheve ; shërbimet  podcast; ofrim i linjave për biseda online; ofrim i 

internetit për dhomat bisedë, forume dhe buletinin elektronike te bordeve   

39   Shërbimet e transportit; ofrimin  ueb faqe për paraqitjen e informacioneve në fushën e 

transportit; transportit detar, shpërndarje, shpërndarjen dhe magazinimi i mallrave; 

transport i mallrave me anë të kamionëve, trenave dhe transporti ajror; deponimi i mallrave; 

paketimin e artikujve për transport; paketimin e mallrave për të tjerët; dhënia me qira e 

kontejnerëve të magazinimit; kuti postare me qira; vendosja dhe aranzhimin dhe rezervimi i 

hapësirave te magazinimit për të tjerët; shërbimet postare; shërbimet e lajmërimit; shërbime 

të shpejta të transportit detar; ofrimin e shërbimeve online të cilat përballojnë mundësitë e 

konsumatorëve për të zgjedhur një pikë të shpërndarjes për mallrat e blera në internet; 

anëtarësimi - ne bazën programore te anijeve; duke ofruar një program të plotë që lejon 

pjesëmarrësit  të marrin zbritje në ofrimin e shërbimeve; marrëveshje udhëtimi për të tjerët; 

datat e rezervuara për agjencitë e udhëtimit; ofrimin e një website që shfaq informacionin e 

udhëtimit dhe komentet   

41   Shërbimet argëtuese; publikimi i  materialeve të shtypura; libër, audiolibra, gazeta, 

revista dhe ueb revista botuese; botimi i publikimeve elektronike; ofrimin e botimeve 

elektronike jo të shkarkueshme; libra me huadhënie dhe libra me qira, audiolibra dhe 

botime të tjera; shërbimet e imazheve digjitale; ofrimin e videove jo të shkarkueshme, 

filma, paraqitje dhe shfaqje televizive nëpërmjet shërbimit video-në bazë të kërkesës; 

shërbimet me qira të filmave dhe videove; filma, kinema, shfaqje televizive dhe video 

produksionet  dhe marketingu; krijimin dhe zhvillimin e koncepteve për filmat dhe 

programet televizive; shërbime audio dhe video incizim; ofrimin e një programi të radios 
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online; audio, video dhe shërbime botuese multimediale digjitale; ofrim i audio dhe 

muzikave jo te shkarkueshme te para incizuara; ofrimin e informacionit online dhe 

komenteve në fushën e muzikës dhe audios; prezantimi i koncerte muzikore live dhe 

shfaqjeve; shërbimet e produksionit muzikor; shërbimet botuese të muzikës, ofrimin e 

video lojërave online; ofrimin e një programi të lojërave online jo të shkarkueshme; 

publikimi i programeve të lojërave; prodhimi i videove dhe programet e lojërave 

kompjuterike; dhënia me qira e video lojërave; shërbimet e argëtuese, domethënë, 

performancat drejtpërdrejt nga lojtarët e video lojërave; shërbimet argëtuese, domethënë, 

ofrimin e  videove online duke shfaqur lojëra që luhen nga të tjerët; shërbimet argëtuese, 

domethënë, ofrimin e  mjediseve virtuale në të cilën përdoruesit mund të ndërveprojnë për 

rekreacion, kohë të lirë ose qëllime argëtuese; shërbimet argëtuese, domethënë, ofrimin e 

mallrave virtuale online për përdorim në mjedise virtuale të krijuara për qëllime argëtuese; 

ofrimin e një portal online në ueb faqet e internetit për konsumatorët për të luajtur lojëra 

kompjuterike online dhe lojëra elektronike dhe pajisjet ndihmëse për shpërndarjen e 

lojërave dhe strategjitë e lojës; organizimin dhe drejtimin e konkurseve dhe turneve për 

lojtarët e video lojërave; organizimin e kampionateve të video lojërave; ofrim i pajisjeve 

ndihmëse për video lojërat online, domethënë zgjerimin e niveleve në luajtjen e lojërave; 

publikimi i komenteve; ofrim i ueb faqeve për paraqitjen e vlerësimeve, komenteve dhe 

rekomandimet e përdoruesve në fushën e argëtimit dhe edukimit; ofrim i vlerësimit dhe 

komenteve televizive, filma, videove, muzikës, skenarëve , shënimeve, librave dhe 

përmbajtjet e video lojërave; informacione argëtuese; ofrimin e lajmeve online , 

informacione dhe komente në fushën e argëtimit; paraqitja e informacioneve blog në lidhje 

me argëtimin; shërbimet  argëtuese, domethënë, profilizimi i muzikantëve, artistëve dhe 

grupeve; ofrimin e një abonim të bazuar në faqe interneti që shfaq muzikë jo të 

shkarkueshme, radio, filma, shfaqje televizive, video dhe informacione në lidhje me 

muzikën, albume, artistë dhe këngë; organizimin e konkurseve dhe lotarisë; mbajtjen online 

të lotarive dhe garave për të tjerët.   

42   Lizingu dhe dhënia  me qira e kompjuterëve dhe softuer kompjuterike; koha 

kompjuterike për ndarjen e shërbimeve; shërbimet kompjuterike të ko-lokacionit, 

domethënë, sigurimin e objekteve për vendndodhjen e serverëve kompjuterik me pajisjen e 

të tjerëve; dhënia me  qira e komputingut dhe të dhënat për kapacitete e ndryshme te 

hapësirave te magazinimit për palët e treta; shërbime kompjuterike diagnostike; shërbime 

për përkrahje teknike, domethënë, problemeve në natyrën e diagnostikimin të pajisjeve 

kompjuterike dhe problemet e programeve kompjuterike; ofruesi i shërbimeve të aplikimit 

(ASP), domethënë, mbajtjen e aplikacioneve të softuer kompjuterike ose të tjera; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për transmetimit 

ose marrjen e të dhënave (sidomos video dhe audio materiale), radiodifuzimi, transmetimin, 

shpërndarjen, riprodhimin, organizimin dhe shpërndarjen e muzikës, audios, videove , 

lojërave dhe të dhënave të tjera; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të programeve 

kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në autorësi, shkarkim, transmetim, marrje, 

redaktim, nxjerrje, kodim, deshifrim, interpretim, shikim, ruajtjen dhe organizimin e  

tekstit, të dhënave, imazheve dhe audio dhe video fotografi; ofrimin e shfrytëzimit të 

përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për tu mundësuar përdoruesve për 

të parë ose për të dëgjuar audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për krijimin dhe 

sigurimin e qasjes së përdoruesve në bazat e të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe 
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të dhënave; ofrim  i përdorimit te perkohshem  te softuerëve hulumtues  jo te 

shkarkueshem; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm softuerëve kompjuterike jo të 

shkarkueshme për dërgimin e përmbajtjes pa tela(wireless); ofrimin e shfrytëzimit të 

përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për qasje në informacionet online ; 

ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për blerje 

online; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme 

për të lehtësuar pagesat dhe transaksionet online; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të 

softuer kompjuterike jo të shkarkueshme që ofrojnë shërbime me pakicë dhe porositjen për 

një shumëllojshmëri të gjerë të mallrave të konsumit; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm 

të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në shpërndarjen e reklamave për 

të tjerët; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme 

për shpërndarjen e informacionit në lidhje me zbritjet e produkteve të konsumit; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në 

shkëmbimin e informacionit në lidhje me produktet, shërbimet, dhe marrëveshjet; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në 

skanimin e  barkodeve dhe krahasimin e  çmimeve; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për planifikimin e transportit dhe dërgesave; 

ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për 

ruajtjen e  të dhënave elektronike; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer 

kompjuterike jo të shkarkueshme  për ruajtjen, organizimin, redaktimi dhe ndarjen e 

fotografive; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të 

shkarkueshme për imazhe dhe njohjen e të folurit; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për automatizimi shtëpiake; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për blerje, qasje 

dhe shikimin e  filmave, shfaqjeve televizive, videove, muzikës dhe përmbajtjeve 

multimediale; magazinimi elektronik i të dhënave; rikthimi  i te dhënave dhe shërbimet e 

rigjenerimit; shërbimet për paraqitjen e regjistrimeve , përkatësisht, ofrimin e ueb faqeve  

për paraqitjen teknologjike duke ju  mundësuar përdoruesve shkarkim dhe ngarkim 

elektronik te programeve; hosting e përmbajtjes digjitale në internet; hosting, ndërtimin dhe 

ruajtjen e faqeve të internetit; provaider i shërbimeve kloud hosting; provaider hulumtues; 

shërbime kompjuterike, pra, krijimin rrjetit të kompjuterit me bazë në indekset e   

informacionit, faqeve të internetit dhe burimeve; shërbime kompjuterike, pra, hosting 

objektet në faqet e internetit për të tjerët për organizimin dhe kryerjen e takimeve online, 

mbledhjeve dhe diskutimeve interaktive; shërbime kompjuterike, pra, ngarkimin e  muzikës 

dhe fotove në internet për të tjerët; shërbime kompjuterike, pra, duke krijuar një duke 

krijuar një komunitet online për përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, 

për  të marrë reagime nga kolegët e tyre, të formojnë komunitete virtuale, dhe të 

angazhohen në shërbimet e rrjeteve sociale; krijimin e një komuniteti online për lidhje e 

lojtarëve ne  video lojëra , ekipet dhe kampionatet dhe organizimin e  lojës dhe aktiviteteve 

sportive; ofrimin e një faqeje teknologjike online  që krijon film të personalizuar, shfaqje 

televizive, video dhe kanale për dëgjimin e muzikës, shikuese, dhe shpërndarëse 
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(111)  21283 

(151)  20/10/2017 

(181)  19/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1584 

(732)  Hyundai Motor Company 231 

Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, , KR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”             

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Hyundai smart Sense 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer kompjuterik për automobilë; Sofatuer kompjuterik për automobilë; 

softuer për siteme navigimi GPS; aparate pranues komunikimi të cilët mund të 

bashkangjiten në automobilë; OBD aparate dijagnostifikimi për automobilë; navigatorë të 

automjeteve; aparate për mbikqyrje prej së largu; aparate automatike për kontroll të 

shpejtësisë së automjeteve; sisteme elektronike kontrolli për automjete toksore; aparate 

paralajmërimi nga reziku nga veturat që janë para; njësi elektronike kontrolli; kamera për 

automobilë; sensorë për dedektim të lëvizjeve; sensorë për përcaktimin të përshpejtimin; 

sensorë matës të përshpejtësisë për automobilë; sensorë të distancës; njësi matëse për 

përcaktimin e distancës ndërmjet automobilëve; sensorë për distanca anësore për 

automobilë; sensorë anësor sigurie për automobilë; tabela elektronike për njoftim; aparate 

kontrolluese për sensorë elektronik të automobilave; sensor radari për procesuim të sinjalit 

të sensorit të automobilit dhe aparate kontrolluese; paisje lektronike për automobilë për 

frenim në rast të domosdoshëm; aprate lektronike për kontroll të shpejtësisë për 

automobilë; aparate elektronike për automobilë të cilët ndihmojnë gjatë vozitjes; aparate 

elektronike për automobilë të cilët ndihmojnë gjatë parkimit; procesor digjital të 

informatave; aparate elektrike për mbikqyrje të sigurisë   

 

 

 

(111)  21189 

(151)  12/10/2017 

(181)  19/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1586 

(732)  Cott Beverages Inc. 5519 West 

Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-

8016, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ROYAL CROWN 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   pije jo-alkoolike, dhe shurupe, koncentrate  dhe ekstrakte për përgatitjen e tyre   
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(111)  21128 

(151)  06/10/2017 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1589 

(732)  Entrepreneur Media, Inc.  a California 

corporation 18061 Fitch Irvine, California 

92614, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C            

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Produkte nga lëtra dhe gjëra të shtypura, përkatësisht revista, libra dhe raporte të  

publikuara lidhur më  mundësitë  e afarizmit. 

   

35   Publikime dhe shërbime afariste, përkatësisht, organizimi i promovimit të mallërave 

dhe shërbimeve për përsona të tretë përmes rrjetit global kompjuterik dhe provajderve-

ofruesve tjerë kompjuterik  të shërbimeve onlajn;  ofrimi i informacioneve afariste 

konsumatorëve lidhur me nismën dhe menaxhimin  e ndërmarrjeve të vogla  dhe 

mundësimin e konsumatorëve  qe të kenë qasje  përmes rrjetit global kompjuterik  dhe 

provajderve-ofruesve tjerë kompjuterik  të sherbimeve onlajn;  shërbimet e publikimit 

përmes internetit, përkatësisht, ofrimi i linkëve aktive  për qasje ne faqet e internetit  të 

përsonave të tretë; organizimi dhe  menaxhimi i panairëve  dhe menaxhimi i vitrinave të 

panaireve  nga lëmi i aktiviteteve të sipërmarrësve, përkatësisht,  në lidhje më nismën dhe 

menaxhimin e ndërmarrjeve të vogla   

 

 

 

(111)  20814 

(151)  18/08/2017 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1600 

(591)  E kaltër e lehtë dhe transparente 

(732)  ZOG&ZOG shpk Lagjia Qendresa p.n. 

Veternik Prishtine, KS 

(740)  Shpend Zogjani Lagjia Qendresa p.n. 

Veternik Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh; sapun për duar, shampon për enë, 
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pastrues guace, pastrues dyshemes, vim i lëngshëm, sprej per dritare, detergjent per rroba, 

zbutes per rroba   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec brushave për 

pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh qeliku; xham I 

papërpunuar ose gjysmë I përpunuar (përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari); artikuj 

nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera.     

 

 

 

(111)  20839 

(151)  05/09/2017 

(181)  28/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1628 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160 Pejë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ILLYRIAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat;birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët;birra jo 

alkolike;birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol;pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus);përzierje e birrës me lëngje të frutave;ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh;shandy (përzirja e birrës dhe limonadës);përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike;uji 

mineral;uji i pijes;ujërat e tavolinës;ujë i gazuar;ujë i burimit;ujë me dyoksid 

karboni;limonada;pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave;pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave;pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave;nektarët;pijet jo alkolike, me shije të birrës;pijet jo alkoolike me shije të 

ananasit;pijet jo alkoolike me shije të limonit;shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen 

e pijeve;pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit;pijet dhe lëngjet e pemëve;pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 

pemë;pijet jo alkoolike të fermentuara   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave;ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike);reklamim;marketingu 

publiciteti i biznesit;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e 

sekretarisë;sondazhet e opinionit;shitjet me ankand;reklamimet me poste të 

drejtpërdrejtë;publikimi i teksteve publikuese;qiradhënie e hapësirat të 

shpallura;reklamimet online në rrjetet kompjuterike;demonstrimi i produkteve;programimi i 

materialeve të reklamuar;reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë;agjentet e 

publicitetit;shërbimet e publicitetit reklamimet ne radio;reklamimet ne televizion;relacionet 

me publikun;hulumtimi i tregut;publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat 

audio dhe video regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial;përgatitja, 

udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve 

për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 
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birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve 

alkoolike;karrocimi;aranzhimet udhëtimet;transportimi me autobus;transportimi me 

automjete;shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja 

e porosive;informacione magazinim, informacione transporti;kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim;qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse);qiradhënie e frigoriferit;qiradhënie e depove;magazinimi;shërbime te 

shoferëve;përcjellje e ngarkesave të mallrave;tërheqje (bartje);transport ajror;transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  20840 

(151)  05/09/2017 

(181)  28/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1629 

(591)  Ngjyrë e floririt, e zezë. 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat;birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët;birra jo 

alkolike;birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol;pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus);përzierje e birrës me lëngje të frutave;ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh;shandy (përzirja e birrës dhe limonadës);përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike;uji 

mineral;uji i pijes;ujërat e tavolinës;ujë i gazuar;ujë i burimit;ujë me dyoksid 

karboni;limonada;pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave;pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave;pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave;nektarët;pijet jo alkolike, me shije të birrës;pijet jo alkoolike me shije të 

ananasit;pijet jo alkoolike me shije të limonit;shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen 

e pijeve;pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit;pijet dhe lëngjet e pemëve;pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 

pemë;pijet jo alkoolike të fermentuara   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave;ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike);reklamim;marketingu 

publiciteti i biznesit;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e 

sekretarisë;sondazhet e opinionit;shitjet me ankand;reklamimet me poste të 
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drejtpërdrejtë;publikimi i teksteve publikuese;qiradhënie e hapësirat të 

shpallura;reklamimet online në rrjetet kompjuterike;demonstrimi i produkteve;programimi i 

materialeve të reklamuar;reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë;agjentet e 

publicitetit;shërbimet e publicitetit reklamimet ne radio;reklamimet ne televizion;relacionet 

me publikun;hulumtimi i tregut;publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat 

audio dhe video regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial;përgatitja, 

udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve 

për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve 

alkoolike;karrocimi;aranzhimet udhëtimet;transportimi me autobus;transportimi me 

automjete;shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja 

e porosive;informacione magazinim, informacione transporti;kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim;qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse);qiradhënie e frigoriferit;qiradhënie e depove;magazinimi;shërbime te 

shoferëve;përcjellje e ngarkesave të mallrave;tërheqje (bartje);transport ajror;transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  20842 

(151)  05/09/2017 

(181)  28/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1630 

(591)  Ngjyrë gri, e zezë. 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat;birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët;birra jo 

alkolike;birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol;pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus);përzierje e birrës me lëngje të frutave;ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh;shandy (përzirja e birrës dhe limonadës);përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike;uji 

mineral;uji i pijes;ujërat e tavolinës;ujë i gazuar;ujë i burimit;ujë me dyoksid 

karboni;limonada;pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave;pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave;pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave;nektarët;pijet jo alkolike, me shije të birrës;pijet jo alkoolike me shije të 
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ananasit;pijet jo alkoolike me shije të limonit;shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen 

e pijeve;pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose 

desertët e qumështit;pijet dhe lëngjet e pemëve;pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me 

pemë;pijet jo alkoolike të fermentuara   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave;ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike);reklamim;marketingu 

publiciteti i biznesit;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e 

sekretarisë;sondazhet e opinionit;shitjet me ankand;reklamimet me poste të 

drejtpërdrejtë;publikimi i teksteve publikuese;qiradhënie e hapësirat të 

shpallura;reklamimet online në rrjetet kompjuterike;demonstrimi i produkteve;programimi i 

materialeve të reklamuar;reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë;agjentet e 

publicitetit;shërbimet e publicitetit reklamimet ne radio;reklamimet ne televizion;relacionet 

me publikun;hulumtimi i tregut;publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat 

audio dhe video regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial;përgatitja, 

udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve 

për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve 

alkoolike;karrocimi;aranzhimet udhëtimet;transportimi me autobus;transportimi me 

automjete;shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja 

e porosive;informacione magazinim, informacione transporti;kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim;qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse);qiradhënie e frigoriferit;qiradhënie e depove;magazinimi;shërbime te 

shoferëve;përcjellje e ngarkesave të mallrave;tërheqje (bartje);transport ajror;transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  20843 

(151)  05/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1634 

(591)  Gjelberte, kuqe, kaltër, kafe, krem 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (kondimentet);erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  20844 

(151)  05/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1635 

(591)  Kuqe, kafe, krem. 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore;artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (kondimentet);erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  20845 

(151)  05/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1636 

(591)  Gjelberte, kuqe, kaltër, kafe, krem. 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore;artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (kondimentet);erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  20846 

(151)  05/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1637 

(591)  Kaltër, kafe, krem, bardhë, verdhë. 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore;artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (kondimentet);erëzat.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  20847 

(151)  05/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1638 

(591)  Kuqe, kafe, krem, bardhë, verdhë. 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore;artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (kondimentet);erëzat.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  20848 

(151)  05/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1639 

(591)  Kaltër, kafe, krem, bardhë, verdhë. 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore;artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (kondimentet);erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.   
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(111)  20849 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1640 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Camomile 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Susta;susta për dyshek, krevate dhe divane   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve   

22   Sfungjerë;sfungjerë për mbushje   

 

 

 

(111)  20850 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1641 

(591)  PANTONE  141 C 

PANTONE  Cool Gray 7C 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Camile Realaxation 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Susta;susta për dyshek, krevate dhe divane   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve   

22   Sfungjerë;sfungjerë për mbushje   

 

 

 

(111)  20851 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1642 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  LAVENDER 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 6   Susta;susta për dyshek, krevate dhe divane   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve   

22   Sfungjerë;sfungjerë për mbushje   

 

 

 

(111)  20853 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1643 

(591)  PANTONE  254 C 

PANTONE  Cool Gray 7C 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Susta;susta për dyshek, krevate dhe divane.   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve   

22   Sfungjerë;sfungjerë për mbushje   

 

 

 

(111)  20854 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1644 

(591)  Zezë, kafe, kuqe, krem, bardhë. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   
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32   Pije joalkoolike me bazë kafeje   

 

 

 

(111)  20855 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1645 

(591)  Zezë, kafe, kuqe, krem, bardhë. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  20856 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1646 

(591)  Zezë, kafe, kuqe, krem, bardhë. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C  Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   
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(111)  20858 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1647 

(591)  Zezë, kafe, kuqe, krem, kaltër, bardhë. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  20859 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1648 

(591)  Zezë, gri, bardhë. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Vegla dhe enë për amvisëri dhe kuzhina (që nuk janë prej metaleve të çmueshme 

ose të veshura me to), posaçërisht filxhanë për kafe   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.   
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(111)  20860 

(151)  06/09/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1649 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  20657 

(151)  16/06/2017 

(181)  06/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/102 

(591)  E zezë, e kuqe, e bardhë, kafe 

(732)  “ ESSI “  Sh.p.K Llapushnik – 

Gllogovc, KS 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – Gllogovc 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   kafe   
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(111)  21013 

(151)  26/09/2017 

(181)  24/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/206 

(591)  Vjollce, Bardhë 

(732)  Jehona HOXHA ‘TAPETA’ SH.P.K.  

 Rr. Hilmi Rakovica 110/3 Bregu i Diellit  

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 27   Qilima, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e dyshemeve, mbulesa të 

tjera; perdet për mur (jo nga materiali i tekstilit).   

 

 

 

(111)  21136 

(151)  06/10/2017 

(181)  09/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/286 

(591)  E Kuqe, Ngjyrë Ari 

(732)  Agim Lluka " Tobakos " Sh.p.k. 

 Rr. Ismail Qemali, nr 2/ Pejë, , KS 
              

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, 

zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; 

produktet për ngrohjen e duhanit; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen  

e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës - përmbajtjes aerosol për inhalacion ; 

solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për 

duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për 

cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse 

   

 

 
 

 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

796 

 

(111)  21137 

(151)  06/10/2017 

(181)  09/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/287 

(591)  E kaltër, E Bardhë, E zezë, 

E Hiri, Ngjyrë Ari 

(732)  Agim Lluka " Tobakos " Sh.p.k. 

 Rr. Ismail Qemali, nr 2/ Pejë, , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, , 

duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë); cigare elektronike; produktet për ngrohjen e 

duhanit; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të 

lirimit të nikotinës - përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, 

filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për 

mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   
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(111) 8073 

(210) KS/M/ 2007/1 

(180) 19/11/2027 

(220) 19/11/2007 

(730) v. Füner, Nicolai; Sergej Sloboshanin   Mariahilfplatz 2 & 3, 81541 Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8230 

(210) KS/M/ 2007/5 

(180) 23/11/2027 

(220) 23/11/2007 

(730) ADOL sh.p.k.   Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu”, Tirane, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8231 

(210) KS/M/ 2007/6 

(180) 23/11/2027 

(220) 23/11/2007 

(730) ADOL sh.p.k.  Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8232 

(210) KS/M/ 2007/7 

(180) 23/11/2027 

(220) 23/11/2007 

(730) ADOL sh.p.k.   Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8725 

(210) KS/M/ 2007/16 

(180) 03/12/2027 

(220) 03/12/2007 

(730) ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A.  Carretera de la Carolina nᵒ 29, E-23220 Vilches 

(Jaén) Spain, ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8726 

(210) KS/M/ 2007/19 

(180) 07/12/2027 

(220) 07/12/2007 

(730) Shell Brands International AG, Baarermatte CH-6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8372 

(210) KS/M/ 2007/42 

(180) 12/12/2027 

(220) 12/12/2007 

(730) Vanguard Trademark Holdings USA LLC  600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri 

63105, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8373 

(210) KS/M/ 2007/43 

(180) 12/12/2027 

(220) 12/12/2007 

(730) Vanguard Trademark Holdings USA LLC  600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri 

63105, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8253 

(210) KS/M/ 2007/61 

(180) 19/12/2027 

(220) 19/12/2007 

(730) ADOL sh.p.k.   Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu" , Tirane, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8257 

(210) KS/M/ 2007/66 

(180) 26/12/2027 

(220) 26/12/2007 

(730) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC  10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

Bethesda, Maryland 20817, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8258 

(210) KS/M/ 2007/67 

(180) 26/12/2027 

(220) 26/12/2007 

(730) Société des Hôtels Méridien  Tour Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine, 14éme 

étage 75015 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8259 

(210) KS/M/ 2007/68 

(180) 26/12/2027 

(220) 26/12/2007 

(730) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC  10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

Bethesda, Maryland 20817, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8260 

(210) KS/M/ 2007/72 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 

(730) Sheraton International IP, LLC  One StarPoint, Stamford Connecticut 06902 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8261 

(210) KS/M/ 2007/73 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 

(730) Sheraton International IP, LLC  One Star Point, Stamford, Connecticut 06902 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8262 

(210) KS/M/ 2007/74 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 

(730) Westin Hotel Management, L.P.  One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8263 

(210) KS/M/ 2007/75 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 

(730) Sheraton International IP, LLC  One Star Point, Stamford, Connecticut 06902  , US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8264 

(210) KS/M/ 2007/76 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 

(730) Preferred Guest, Inc.  One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8265 

(210) KS/M/ 2007/77 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 

(730) Preferred Guest, Inc.  One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8266 

(210) KS/M/ 2007/78 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 

(730) Westin Hotel Management, L.P.  One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8315 

(210) KS/M/ 2008/100 

(180) 25/01/2028 

(220) 25/01/2008 

(730) "FLUIDI" SH.P.K  Veleknicë p.n.- Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8192 

(210) KS/M/ 2008/128 

(180) 18/02/2028 

(220) 18/02/2008 

(730) Patrón Spirits International AG       Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8193 

(210) KS/M/ 2008/129 

(180) 18/02/2028 

(220) 18/02/2008 
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(730) Patrón Spirits International AG  Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8194 

(210) KS/M/ 2008/130 

(180) 18/02/2028 

(220) 18/02/2008 

(730) Patrón Spirits International AG    Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8195 

(210) KS/M/ 2008/131 

(180) 18/02/2028 

(220) 18/02/2008 

(730) Patrón Spiritis International AG   Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8376 

(210) KS/M/ 2008/133 

(180) 19/02/2028 

(220) 19/02/2008 

(730) ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI  Mahmutpasa Kiliccilar 

Sok. Cuhacihan No:24 Kapalicarsi - Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8386 

(210) KS/M/ 2008/136 

(180) 22/02/2028 

(220) 22/02/2008 

(730) Eczacibasi Holding A.S.  Buyukdere Caddesi Ali Kaya Sok No.7, Levent 34394, Istanbul, 

TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8387 

(210) KS/M/ 2008/137 

(180) 22/02/2028 

(220) 22/02/2008 

(730) Eczacibasi Holding A.S.  Buyukdere Caddesi Ali Kaya Sok No.7, Levent 34394, Istanbul, 

TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8207 

(210) KS/M/ 2008/170 

(180) 06/03/2028 

(220) 06/03/2008 

(730) ABRO Industries, Inc.  3580 Blackthorn Court, South Bend, IN 46628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8219 

(210) KS/M/ 2008/174 

(180) 07/03/2028 

(220) 07/03/2008 

(730) "DEVOLLI GROUP" sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n. 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8220 

(210) KS/M/ 2008/175 

(180) 07/03/2028 

(220) 07/03/2008 

(730) "DEVOLLI GROUP" sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n. 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9358 

(210) KS/M/ 2008/3506 

(180) 15/10/2026 

(220) 15/10/2006 

(730) Danisco France  22, rue Brunel, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5674 

(210) KS/M/ 2016/427 

(180) 08/04/2026 

(220) 23/03/2016 

(730) The Coca - Cola Company  One Coca - Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5398 

(210) KS/M/ 2017/1016 

(180) 21/08/2027 

(220) 15/08/2017 

(730) EROĞLU GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI  Firuzköy Esenyurt Yolu 

Uzeri, Eski Su kulesi, Karsisi No.53, Avcilar, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6699 

(210) KS/M/ 2017/1045 

(180) 22/03/2026 

(220) 22/08/2017 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseveg 30, B-2340 Beerse , BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3081 

(210) KS/M/ 2017/1051 

(180) 26/09/2027 

(220) 23/08/2017 

(730) LOMBARDINI S.r.I.   Via Cavaliere del Lavoro Adelmo Lombardini, 2 1-42100 REGGIO 

EMILIA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2079 

(210) KS/M/ 2017/1331 

(180) 13/12/2027 

(220) 30/10/2017 

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  300 Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7226 

(210) KS/R/ 2008/10 

(180) 10/01/2028 

(220) 01/11/2008 

(730) Hallmark Cards PLC  Dawson Lane Dudley Hill Bradford BD4 6HW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7215 

(210) KS/R/ 2008/118 

(180) 06/02/2028 

(220) 02/07/2008 

(730) ISAGRO S.p.A.  Via Caldera 21-20153 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7216 

(210) KS/R/ 2008/119 

(180) 06/02/2028 
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(220) 02/07/2008 

(730) ISAGRO S.p.A.  Via Caldera 21, 20153 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1677 

(210) KS/R/ 2008/135 

(180) 21/12/2027 

(220) 22/02/2008 

(730) JACUZZI INC.  POST OFFICE DRAWER J, WALNUT CREEK, CALIFORNIA 94596, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1685 

(210) KS/R/ 2008/142 

(180) 18/12/2027 

(220) 25/02/2008 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA  30-2, 3-CHOME, SHIMOMARUKO, OHTA-KU, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1686 

(210) KS/R/ 2008/143 

(180) 30/01/2028 

(220) 25/02/2008 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA  30-2, 3-CHOME, SHIMOMARUKO, OHTA-KU, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1690 

(210) KS/R/ 2008/147 

(180) 30/12/2027 

(220) 25/02/2008 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA  30-2, 3-CHOME, SHIMOMARUKO, OHTA-KU, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3508 

(210) KS/R/ 2008/182 

(180) 12/06/2027 

(220) 28/02/2008 

(730) ESAB AKTIEBOLAG  BOX 8004, 40277 GOTHENBURG, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2515 

(210) KS/R/ 2008/207 

(180) 27/05/2027 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac  Beogradski put b.b., 26300 

VRŠAC, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2522 

(210) KS/R/ 2008/214 

(180) 05/01/2026 

(220) 03/05/2008 

(730) HEMOFARM A.D.  FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRŠAC 

BEOGRADSKI PUT B.B. 26300 VRŠAC, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6291 

(210) KS/R/ 2008/239 

(180) 09/12/2027 

(220) 10/03/2008 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA   30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2540 

(210) KS/R/ 2008/245 

(180) 21/08/2027 

(220) 03/11/2008 

(730) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.)  5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2254 

(210) KS/R/ 2008/249 

(180) 25/05/2027 

(220) 17/03/2008 

(730) AMADA HOLDINGS CO., LTD.  200 Ishida, Isehara-shi, Kanagawa-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7471 

(210) KS/R/ 2008/263 

(180) 27/03/2028 

(220) 28/03/2008 

(730) Makita Corporation   3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2572 

(210) KS/R/ 2008/292 

(180) 21/12/2027 

(220) 04/08/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION (PILOT CORPORATION)  6-12, 

KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2555 

(210) KS/R/ 2008/310 

(180) 30/06/2027 

(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY LIMITED EAGLE WAY  BRENTWOOD, ESSEX CM13 

3BW, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5574 

(210) KS/R/ 2008/325 

(180) 17/12/2027 

(220) 16/04/2008 

(730) Helly Hansen AS  Munkedamsveien 35 0250 Oslo, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7134 

(210) KS/R/ 2008/341 

(180) 19/07/2027 

(220) 15/01/2008 

(730) MEGGLE AG   Megglestrasse 6-12, 835112 Wasserburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 71 

(210) KS/R/ 2008/346 

(180) 13/05/2027 

(220) 18/04/2008 
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(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 75 

(210) KS/R/ 2008/347 

(180) 13/05/2027 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2959 

(210) KS/R/ 2008/412 

(180) 15/09/2027 

(220) 23/04/2008 

(730) KURARAY CO., LTD.  1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27 

(210) KS/R/ 2008/439 

(180) 24/07/2027 

(220) 25/04/2008 

(730) General Re Corporation  695 East Main Street, Stamford, Connecticut 06904- 2350, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 108 

(210) KS/R/ 2008/469 

(180) 05/05/2027 

(220) 05/05/2008 

(730) NGK SPARK PLUG CO., LTD.  14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 116 

(210) KS/R/ 2008/480 

(180) 15/10/2027 

(220) 06/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2680 

(210) KS/R/ 2008/504 

(180) 24/07/2027 

(220) 07/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2682 

(210) KS/R/ 2008/506 

(180) 15/10/2027 

(220) 07/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2688 

(210) KS/R/ 2008/537 

(180) 12/09/2027 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 159 

(210) KS/R/ 2008/543 

(180) 23/10/2027 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1725 

(210) KS/R/ 2008/584 

(180) 21/12/2027 

(220) 05/12/2008 

(730) Harris Corporation, a Delaware corporation  1025 West NASA Blvd., Melbourne, Florida 

32919, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2722 

(210) KS/R/ 2008/608 

(180) 25/11/2027 

(220) 13/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2727 

(210) KS/R/ 2008/633 

(180) 24/07/2027 

(220) 15/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2741 

(210) KS/R/ 2008/648 

(180) 08/10/2027 

(220) 15/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2744 

(210) KS/R/ 2008/688 

(180) 21/12/2027 

(220) 27/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 228 

(210) KS/R/ 2008/717 

(180) 13/05/2027 

(220) 28/05/2008 

(730) Aktsinoerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING   62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5567 

(210) KS/R/ 2008/763 

(180) 07/08/2027 
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(220) 30/05/2008 

(730) Bayerische Motoren Werke AG  Petuelring 130 80809 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2905 

(210) KS/R/ 2008/790 

(180) 21/12/2027 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5573 

(210) KS/R/ 2008/791 

(180) 06/09/2027 

(220) 03/06/2008 

(730) Procter & Gamble Limited  The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 OXP, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2911 

(210) KS/R/ 2008/797 

(180) 24/07/2027 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC   One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2941 

(210) KS/R/ 2008/849 

(180) 17/09/2027 

(220) 09/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2945 

(210) KS/R/ 2008/851 

(180) 09/06/2027 

(220) 09/06/2008 

(730) Duracell Batteries BVBA  Nijverheidslaan 7, B-3220 Aarschot, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5594 

(210) KS/R/ 2008/892 

(180) 30/05/2027 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5595 

(210) KS/R/ 2008/894 

(180) 10/09/2027 

(220) 13/06/2008 

(730) ATLANTIC INDUSTRIES  P.O.Box 309 GT, Ungland House, South Church Street, 

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands BWI, KY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2973 

(210) KS/R/ 2008/901 

(180) 21/12/2027 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7026 

(210) KS/R/ 2008/913 

(180) 26/11/2027 

(220) 13/06/2008 

(730) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC., a Delaware corporation  350 

Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1757 

(210) KS/R/ 2008/955 

(180) 05/06/2027 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION   1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 185 

(210) KS/R/ 2008/973 

(180) 10/07/2027 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.   M. Gupca 2, Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 238 

(210) KS/R/ 2008/993 

(180) 16/05/2027 

(220) 18/06/2008 

(730) Advance Magazine Publishers Inc.  One World Trade Center, New York, New York 

10007, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3125 

(210) KS/R/ 2008/1030 

(180) 05/09/2027 

(220) 24/06/2008 

(730) Time Inc.  225 Liberty Street New York, NY 10281, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1766 

(210) KS/R/ 2008/1047 

(180) 19/09/2027 

(220) 26/06/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1767 

(210) KS/R/ 2008/1048 

(180) 19/09/2027 

(220) 26/06/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3136 

(210) KS/R/ 2008/1110 

(180) 03/02/2025 

(220) 08/07/2008 

(730) RISO KAGAKU CORPORATION  5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3108 

(210) KS/R/ 2008/1132 

(180) 22/07/2027 

(220) 14/07/2008 

(730) EBARA CORPORATION  11-1, Haneda Asahi-cho. Ota-Ku. Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3235 

(210) KS/R/ 2008/1137 

(180) 05/08/2027 

(220) 14/07/2008 

(730) FUMAKILLA LIMITED   11-KANDA MIKURACHO, CHIYODA -KU, TOKYO, 

JAPAN, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3236 

(210) KS/R/ 2008/1138 

(180) 05/08/2027 

(220) 14/07/2008 

(730) FUMAKILLA LIMITED   11, KANDA-MIKURACHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 255 

(210) KS/R/ 2008/1194 

(180) 25/05/2027 

(220) 18/07/2008 

(730) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS 

CORPORATION),  5-11, Ginza, 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 210 

(210) KS/R/ 2008/1204 

(180) 10/02/2027 

(220) 22/07/2008 

(730) SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3176 

(210) KS/R/ 2008/1268 

(180) 30/09/2027 
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(220) 30/07/2008 

(730) Shell Brands International AG   Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3190 

(210) KS/R/ 2008/1286 

(180) 21/12/2027 

(220) 30/07/2008 

(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG   Baarermatte 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 220 

(210) KS/R/ 2008/1311 

(180) 29/01/2027 

(220) 01/08/2008 

(730) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,  10201 West Pico-Boulevard, 

Los Angeles California 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3243 

(210) KS/R/ 2008/1318 

(180) 20/08/2027 

(220) 08/04/2008 

(730) ALPINE ELEKTRONICS INC. (Company of Japan),  1-1-8 NISHI-GOTANDA, 

SHINAGA WA-KU, TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3244 

(210) KS/R/ 2008/1319 

(180) 21/12/2027 

(220) 08/04/2008 

(730) ALPINE ELECTRONICS INC.  1-7, YUKIGAYA OHTSUKA-CHO, OHTA-KU, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 994 

(210) KS/R/ 2008/1320 

(180) 15/08/2027 

(220) 07/08/2008 

(730) PharmaSwiss d.o.o.  Batajnički drum 5A 11080 Zemun, Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5698 

(210) KS/R/ 2008/1335 

(180) 21/12/2027 

(220) 14/08/2008 

(730) Bukkyo Dendo Kyokai  3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3246 

(210) KS/R/ 2008/1338 

(180) 25/11/2027 

(220) 14/08/2008 

(730) Osotspa Co., Ltd.  348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi Bangkok 10240, TH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3256 

(210) KS/R/ 2008/1358 

(180) 25/05/2027 

(220) 19/08/2008 

(730) Corning Incorporated   Houghton Park, Corning, New York 14831, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5990 

(210) KS/R/ 2008/1392 

(180) 25/05/2027 

(220) 20/08/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD  4-1-1, NISHINAKIJIMA, YODOGAWAKU, 

OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3283 

(210) KS/R/ 2008/1394 

(180) 21/12/2027 

(220) 20/08/2008 

(730) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.  200 World Trade Center, Merchandise 

Mart, Chicago, Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3303 

(210) KS/R/ 2008/1456 

(180) 21/12/2027 

(220) 22/08/2008 
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(730) NOVUS INTERNATIONAL, INC.  20 Research Park Drive, St.Charles, Missouri, 63304, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3306 

(210) KS/R/ 2008/1463 

(180) 08/01/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG  Baarermatte,6340 baar Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5657 

(210) KS/R/ 2008/1493 

(180) 12/09/2027 

(220) 22/08/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1928 

(210) KS/R/ 2008/1584 

(180) 21/12/2027 

(220) 28/08/2008 

(730) BIOMET UK LIMITED   Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales CF31 3YN 

3XA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7086 

(210) KS/R/ 2008/1619 

(180) 04/06/2027 

(220) 29/08/2008 

(730) Fresh Electric Co. for home appliances S.A.E.  10th of Ramadan city, industrial zone, El 

Sharkia Governorate, A.R.E. (The Arab Republic of Egypt) 

 

, EG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7068 

(210) KS/R/ 2008/1665 

(180) 30/10/2027 

(220) 09/02/2008 

(730) DEUTSCHE TELEKOM AG  Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

818 

 

 
 

(111) 3406 

(210) KS/R/ 2008/1796 

(180) 21/12/2027 

(220) 09/08/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 415 

(210) KS/R/ 2008/1847 

(180) 10/09/2027 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 374 

(210) KS/R/ 2008/1854 

(180) 20/11/2027 

(220) 08/09/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3232 

(210) KS/R/ 2008/1915 

(180) 05/10/2027 

(220) 09/12/2008 

(730) Farmacevstka hemiska kozmetička industrija " ALKALOID" AD Skopje,  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1845 

(210) KS/R/ 2008/1937 

(180) 06/08/2027 

(220) 09/12/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC  235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3487 

(210) KS/R/ 2008/1976 

(180) 01/06/2027 
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(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KUBUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3670 

(210) KS/R/ 2008/2081 

(180) 25/07/2027 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1957 

(210) KS/R/ 2008/2083 

(180) 25/08/2027 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d  Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1956 

(210) KS/R/ 2008/2084 

(180) 05/11/2027 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1951 

(210) KS/R/ 2008/2091 

(180) 22/10/2027 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3585 

(210) KS/R/ 2008/2101 

(180) 17/09/2027 

(220) 18/09/2008 

(730) INTEL CORPORATION  2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 

95052-8119, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1941 

(210) KS/R/ 2008/2133 

(180) 27/11/2027 

(220) 19/09/2008 

(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG  Lutterstrasse 14 33617 Bielefeld, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7362 

(210) KS/R/ 2008/2137 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2009 

(730) Ipek Kagit Sanay VE Ticaret Anonim Sirketi  Buyukdere Cad.NO: 185 Levent-34394 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7363 

(210) KS/R/ 2008/2138 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Ipek Kagit Sanay VE Ticaret Anonim Sirketi  Buyukdere Cad.NO:185 Levent-34394 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7364 

(210) KS/R/ 2008/2142 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Ipek Kagit Sanay VE Ticaret Anonim Sirketi  Buyukdere Cad.NO: 185 Levent-34394 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3610 

(210) KS/R/ 2008/2143 

(180) 23/11/2026 

(220) 19/09/2008 

(730) Dunlopillo Marketing GmbH  Birkenhainer Strasse 77 63450 Hanau/Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2181 

(210) KS/R/ 2008/2150 

(180) 14/06/2027 

(220) 19/09/2008 
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(730) Ultimate Nutrition, Inc.  21 Hyde Road, Farmington, Connecticut 06032, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3613 

(210) KS/R/ 2008/2158 

(180) 11/11/2027 

(220) 19/09/2008 

(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  SE-105 45 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3618 

(210) KS/R/ 2008/2167 

(180) 05/03/2027 

(220) 19/09/2008 

(730) LEGO Juris A/S  7190 Billund, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 444 

(210) KS/R/ 2008/2300 

(180) 18/02/2027 

(220) 22/09/2008 

(730) BELUPO, lijekovi i kozmetika, d.d.  Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 471 

(210) KS/R/ 2008/2333 

(180) 04/06/2027 

(220) 22/09/2008 

(730) Mylan Healthcare GmbH  Freundallee 9A, 30173 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3654 

(210) KS/R/ 2008/2397 

(180) 09/05/2027 

(220) 23/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp.   One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3838 

(210) KS/R/ 2008/2459 

(180) 17/10/2027 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 491 

(210) KS/R/ 2008/2528 

(180) 19/08/2027 

(220) 24/09/2008 

(730) JIM BEAM BRANDS CO.  510 LAKE COOK ROAD, DEERFIELD, ILLINOIS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7097 

(210) KS/R/ 2008/2550 

(180) 15/03/2027 

(220) 25/09/2008 

(730) Covestro Deutschland AG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3982 

(210) KS/R/ 2008/2580 

(180) 21/12/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) MERIAL Inc.  3239 Satellite Boulevard, Duluth, Georgia 30096, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5856 

(210) KS/R/ 2008/2668 

(180) 20/11/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY  1 River Road, Schenectady, New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3898 

(210) KS/R/ 2008/2676 

(180) 21/12/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3908 

(210) KS/R/ 2008/2688 

(180) 12/09/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY  1.RIVER ROAD, SCHENECTADY 5, NEW 

YORK, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5858 

(210) KS/R/ 2008/2689 

(180) 25/09/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY  1 River Road, Schenectady, New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4089 

(210) KS/R/ 2008/2722 

(180) 30/12/2027 

(220) 25/09/2008 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 933 

(210) KS/R/ 2008/2740 

(180) 11/09/2027 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck & Co., Inc. a New Jersey Corporation   One Merck Drive, P.O. Box 100, 

Whitehouse Station, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4062 

(210) KS/R/ 2008/2804 

(180) 19/06/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) Monsanto Technology LLC  800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 63167 Missouri, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4065 

(210) KS/R/ 2008/2807 

(180) 19/06/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) Monsanto Technology LLC  800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 63167 Missouri, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5289 

(210) KS/R/ 2008/2818 

(180) 15/02/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.)  No. 1-1, 2-chome, Nihonbashi-

Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2011 

(210) KS/R/ 2008/2844 

(180) 21/12/2027 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation  One McDonald`s Plaza, Oak Brook,  

 Illinois 60521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1994 

(210) KS/R/ 2008/2853 

(180) 21/12/2027 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation  One McDonald`s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1999 

(210) KS/R/ 2008/2860 

(180) 21/12/2027 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation  One McDonald`s Plaza, Oak Brook, 

Illinois 60521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2037 

(210) KS/R/ 2008/2863 

(180) 21/12/2027 
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(220) 10/01/2008 

(730) McDonald's Corporation  One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4326 

(210) KS/R/ 2008/2951 

(180) 21/12/2027 

(220) 06/10/2008 

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW 

YORK 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4327 

(210) KS/R/ 2008/2952 

(180) 21/12/2027 

(220) 06/10/2008 

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW 

YORK 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4104 

(210) KS/R/ 2008/2971 

(180) 29/06/2027 

(220) 10/06/2008 

(730) KRKA Tovarna zdravil d.d.  Novo Mesto, Šmarješka c.6, 8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4128 

(210) KS/R/ 2008/3011 

(180) 15/09/2027 

(220) 10/07/2008 

(730) E. I. du Pont de Nemours and Company  1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4158 

(210) KS/R/ 2008/3076 

(180) 15/12/2027 

(220) 10/09/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 835 

(210) KS/R/ 2008/3135 

(180) 21/02/2028 

(220) 10/10/2008 

(730) Credit Suisse Group  Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 882 

(210) KS/R/ 2008/3151 

(180) 16/08/2027 

(220) 10/10/2008 

(730) CRYPTO AKTIENGESELLSCHAFT  Zugerstrasse 42, CH- 6312 STEINHAUSEN  

, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 757 

(210) KS/R/ 2008/3153 

(180) 09/06/2027 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GMBH  Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4217 

(210) KS/R/ 2008/3205 

(180) 24/10/2027 

(220) 13/10/2008 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4282 

(210) KS/R/ 2008/3211 

(180) 24/10/2027 

(220) 13/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4312 

(210) KS/R/ 2008/3274 

(180) 30/12/2027 

(220) 14/10/2008 

(730) KSIN Luxembourg II S.ar.l. c/o Halsey Group S.à r.l. 174 Route de Longwy L-1940, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4337 

(210) KS/R/ 2008/3320 

(180) 10/07/2027 

(220) 14/10/2008 

(730) EXXON MOBIL CORPORATION  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-

2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2080 

(210) KS/R/ 2008/3356 

(180) 23/04/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  300 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10022-

7499, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4447 

(210) KS/R/ 2008/3411 

(180) 25/05/2027 

(220) 14/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d.,Novo Mesto ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4363 

(210) KS/R/ 2008/3449 

(180) 21/12/2027 

(220) 17/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d.  Novo mesto 8501 Novo mesto, Šmajerška c. 6, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4384 

(210) KS/R/ 2008/3488 

(180) 09/06/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Aventisub LLC    3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4480 

(210) KS/R/ 2008/3510 

(180) 03/07/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Bank of America Corporation (a Delaware corporation)  100 North Tryon Street, 28255 

Charlotte, North Carolina, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4496 

(210) KS/R/ 2008/3535 

(180) 05/12/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illionis 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4405 

(210) KS/R/ 2008/3560 

(180) 30/06/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Bank of America Corporation  100 North Tryon Street, 28255 Charlotte, North Carolina, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4406 

(210) KS/R/ 2008/3561 

(180) 30/06/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Bank of America Corporation (a Delaware corporation)  100 North Tryon Street, 28255 

Charlotte, North Carolina , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4414 

(210) KS/R/ 2008/3569 

(180) 25/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Apex Brands, Inc.  1000 Lufkin Road, Apex, North Carolina 27539, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4541 

(210) KS/R/ 2008/3633 

(180) 17/04/2027 

(220) 15/10/2008 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

829 

 

(730) Revlon Consumer Products Corporation  One New York Plaza, New York, NY 10004, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4558 

(210) KS/R/ 2008/3649 

(180) 28/08/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) FALC S.p.A.  Contrada SAN DOMENICO 24, 62012 Civitanova marche (Maserata), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4719 

(210) KS/R/ 2008/3658 

(180) 25/09/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo plc  Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2089 

(210) KS/R/ 2008/3864 

(180) 16/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, P.O.Box 17, DK-1001 Copenhagen 

K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7265 

(210) KS/R/ 2008/3867 

(180) 11/06/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD A JAPANESE CORPORATION   3-15, 

EDOBORI, 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5740 

(210) KS/R/ 2008/3892 

(180) 18/06/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. 

LOUIS, MISSOURI, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4794 

(210) KS/R/ 2008/3893 

(180) 18/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Monsanto Technology, LLC  800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5561 

(210) KS/R/ 2008/3950 

(180) 25/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Monsanto Technology LLC  800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4818 

(210) KS/R/ 2008/3959 

(180) 30/05/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4834 

(210) KS/R/ 2008/4041 

(180) 02/12/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) DHL International GmbH  Charles-de-Gaulle-Str.20, 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 618 

(210) KS/R/ 2008/4145 

(180) 29/01/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 620 

(210) KS/R/ 2008/4147 

(180) 22/08/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 726 

(210) KS/R/ 2008/4152 

(180) 18/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.  Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2129 

(210) KS/R/ 2008/4153 

(180) 22/08/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 705 

(210) KS/R/ 2008/4154 

(180) 05/09/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 718 

(210) KS/R/ 2008/4159 

(180) 14/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 661 

(210) KS/R/ 2008/4179 

(180) 14/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

832 

 

(111) 7088 

(210) KS/R/ 2008/4257 

(180) 10/09/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2243 

(210) KS/R/ 2008/4284 

(180) 22/08/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 868 

(210) KS/R/ 2008/4290 

(180) 13/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) ViiV Healthcare UK Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS 

, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2122 

(210) KS/R/ 2008/4310 

(180) 22/10/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2124 

(210) KS/R/ 2008/4312 

(180) 22/10/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

833 

 

(111) 2136 

(210) KS/R/ 2008/4320 

(180) 24/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4941 

(210) KS/R/ 2008/4337 

(180) 21/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Lofthouse of Fleetwood Limited  Maritime Street, Fleetwood, Lancashire, FY7 7LP, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4942 

(210) KS/R/ 2008/4340 

(180) 21/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) LOFTHOUSE OF FLEETWOOD LIMITED  Maritime Street, Fleetwood, Lancashire, 

FY4 7LP, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7220 

(210) KS/R/ 2008/4348 

(180) 25/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey corporation)  751 Broad 

Street, Newark, NJ 07102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 750 

(210) KS/R/ 2008/4403 

(180) 12/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 754 

(210) KS/R/ 2008/4415 

(180) 14/05/2027 

(220) 16/10/2008 
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(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 691 

(210) KS/R/ 2008/4417 

(180) 14/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 853 

(210) KS/R/ 2008/4447 

(180) 26/11/2027 

(220) 29/04/2009 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 697 

(210) KS/R/ 2008/4455 

(180) 20/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED   980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 765 

(210) KS/R/ 2008/4460 

(180) 14/09/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Aspen Global Incorporated  C/o Kross Border Trust Services Limited, St. Louis Business 

Centre, Cnr Desroches & St. Louis Streets, Port Louis, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 803 

(210) KS/R/ 2008/4469 

(180) 20/02/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) ViiV Healthcare UK Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 943 

(210) KS/R/ 2008/4527 

(180) 02/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation  One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey, 08889, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1018 

(210) KS/R/ 2008/4577 

(180) 02/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp.   One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1160 

(210) KS/R/ 2008/4611 

(180) 25/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER PRODUCTS INC.  Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4943 

(210) KS/R/ 2008/4695 

(180) 15/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) McCormick France S.A.S.   Site Agroparc, 315, rue Marcel Demonque F-84917 Avignon 

Cedex 9, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3087 

(210) KS/R/ 2008/4710 

(180) 21/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Alps Electric Co., Ltd.  1-7, Yukigaya-otsukamachi, 145-8501 Ohta-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2432 

(210) KS/R/ 2008/4821 

(180) 10/07/2027 
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(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2371 

(210) KS/R/ 2008/4831 

(180) 30/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2427 

(210) KS/R/ 2008/4849 

(180) 30/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2598 

(210) KS/R/ 2008/4851 

(180) 10/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2481 

(210) KS/R/ 2008/4861 

(180) 30/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2466 

(210) KS/R/ 2008/4875 

(180) 06/09/2027 

(220) 16/10/2008 
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(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 831 

(210) KS/R/ 2008/4892 

(180) 01/09/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) H.B. Fuller Company, a Minnesota Corporation  1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, 

Minnesota, 55110-5101 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5020 

(210) KS/R/ 2008/4966 

(180) 15/02/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 Ivar Avenue, Losa Angeles, California, 

90028, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2458 

(210) KS/R/ 2008/4979 

(180) 26/11/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6755 

(210) KS/R/ 2008/5062 

(180) 13/10/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Robert Bosch Power Tools GmbH  Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-

Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6882 

(210) KS/R/ 2008/5085 

(180) 21/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Bosch Thermotechnik GmbH  Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6702 

(210) KS/R/ 2008/5100 

(180) 06/09/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Becle, S.A. de C.V.  Avenida Rio Churubusco 213, Granjas México, Añil y Avena 

Iztacalco, Mexico DF, 08400, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5111 

(210) KS/R/ 2008/5200 

(180) 30/07/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED  GRANGE CASTLE BUSINESS 

PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN DUBLIN 22, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7058 

(210) KS/R/ 2008/5316 

(180) 22/10/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.   2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7066 

(210) KS/R/ 2008/5335 

(180) 17/10/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.   2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7102 

(210) KS/R/ 2008/5373 

(180) 29/10/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5240 

(210) KS/R/ 2008/5461 

(180) 11/09/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON  SE-164 83 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2784 

(210) KS/R/ 2008/5616 

(180) 11/10/2027 

(220) 17/10/2008 

(730) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI  Via RADICI NORD, 112 42014 

CASTELLARANO (RE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 891 

(210) KS/R/ 2008/5731 

(180) 25/03/2027 

(220) 27/10/2008 

(730) PHENOMENON AGENTS LIMITED  P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1046 

(210) KS/R/ 2008/5741 

(180) 12/06/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) DOW CORNING CORPORATION   Middland, Michigan 48640, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1306 

(210) KS/R/ 2008/5827 

(180) 18/04/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) MBE Worldwide S.p.A.  Viale Lunigiana 35/37 - 20125 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1306 

(210) KS/R/ 2008/5827 

(180) 18/04/2027 

(220) 31/10/2008 
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(730) MBE Worldwide S.p.A.  Viale Lunigiana 35/37 - 20125 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1097 

(210) KS/R/ 2008/5902 

(180) 16/08/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) E.R. Squibb & Sons, L.L.C.  Delaware Limited Liability Company Lawrenceville-

Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1137 

(210) KS/R/ 2008/5934 

(180) 01/10/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) LABORATOIRES ETHYPHARM  179 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1214 

(210) KS/R/ 2008/5951 

(180) 12/06/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) E. R. Squibb & Sons, L.L.C.  Delaware Limited Liability Company Lawrenceville-

Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2867 

(210) KS/R/ 2008/5967 

(180) 12/11/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  SE-105 45 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1307 

(210) KS/R/ 2008/5968 

(180) 20/04/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  SE-105 45 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2879 

(210) KS/R/ 2008/6095 

(180) 12/01/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  1-1, Doshomachi 4- chome, 

Chuo-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3072 

(210) KS/R/ 2008/6101 

(180) 01/09/2025 

(220) 14/11/2008 

(730) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  Umeda Center Bldg. 4-12 Nakazaki-Nishi, 2-chome, Kita-

ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3143 

(210) KS/R/ 2008/6161 

(180) 21/12/2027 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Co., Ltd.  27-1, Shinkawa 2-chome, Chu-ku, Tokyo 104-8260, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3144 

(210) KS/R/ 2008/6162 

(180) 21/12/2027 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Co., Ltd.,  27-1, Shinkawa 2-chome,Chu-ku,Tokyo 104-8260,Japan, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3145 

(210) KS/R/ 2008/6164 

(180) 21/12/2027 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Co., Ltd.  27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1331 

(210) KS/R/ 2008/6189 

(180) 06/09/2027 

(220) 17/11/2008 
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(730) Hyundai Motor Company  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1342 

(210) KS/R/ 2008/6279 

(180) 20/04/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) L'Oreal  14 rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6053 

(210) KS/R/ 2008/6366 

(180) 02/10/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1345 

(210) KS/R/ 2008/6402 

(180) 29/10/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Inc., a Delaware Corporation  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7106 

(210) KS/R/ 2008/6426 

(180) 01/05/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) F.lli Galli, Camis & Stock AG   c/o Domanda Verwaltungs GmbH Baarerstrasse 43 6302 

Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7098 

(210) KS/R/ 2008/6460 

(180) 25/05/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) MITSUBOSHI BELTING LTD.   No. 1-21, Hamazoe-Dori 4-Chome, Nagata-Ku, Kobe-

Shi, Hyogo-Ken, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5880 

(210) KS/R/ 2008/6463 

(180) 31/07/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) BPB Limited  Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry, CV3 2TT, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5882 

(210) KS/R/ 2008/6466 

(180) 26/11/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Saint-Gobain Construction Products UK Limited  Saint-Gobain House, Binley Business 

Park, Coventry, CV3 2TT, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1264 

(210) KS/R/ 2008/6522 

(180) 29/10/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Inc. a Delaware Corporation  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1265 

(210) KS/R/ 2008/6525 

(180) 13/12/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Inc.  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1273 

(210) KS/R/ 2008/6537 

(180) 13/12/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Inc.  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7118 

(210) KS/R/ 2008/6540 

(180) 12/08/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) KONUS KONEX, PROIZVODNJA TRANSPORTNIH IN POGONSKIH ELEMENTOV 

D.O.O.   3210 SLOVENSKE KONJICE, MESTNI TRG 18, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3372 

(210) KS/R/ 2008/6564 

(180) 25/05/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Blount Inc.  4909 SE International Way, Portland, Oregon, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5367 

(210) KS/R/ 2008/6605 

(180) 21/12/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1373 

(210) KS/R/ 2008/6607 

(180) 30/12/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) BTR INDUSTRIES LIMITED   BTR House, Carlisle Place, London SW1P 1BX, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5896 

(210) KS/R/ 2008/6637 

(180) 14/05/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Apatinska pivara Apatin d.o.o.  Trg Oslobodjenja 5, Apatin, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5369 

(210) KS/R/ 2008/6640 

(180) 21/12/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) THE HERSHEY COMPANY  HERSHEY, PENNSYLVANIA 17033, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6189 

(210) KS/R/ 2008/6704 

(180) 07/07/2027 
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(220) 17/11/2008 

(730) CDS-IP société anonyme  Route Charlemagne 20, B-5660 COUVIN, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6191 

(210) KS/R/ 2008/6710 

(180) 21/04/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool EMEA S.p.A.  Via C. Pisacane 1, Pero (MI) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6198 

(210) KS/R/ 2008/6738 

(180) 16/08/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) aluplast GmbH  Zeppelinstrasse 11-13 76275 Ettlingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5440 

(210) KS/R/ 2008/6757 

(180) 07/07/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) L'OREAL, Société Anonyme  14, rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5985 

(210) KS/R/ 2008/6759 

(180) 17/07/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) LUKOIL Lubricants Europe GmbH  Uferstrasse 8, 1220 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5986 

(210) KS/R/ 2008/6760 

(180) 17/07/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) LUKOIL Lubricants Europe GmbH  Uferstrasse 8, 1220 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5449 

(210) KS/R/ 2008/6825 

(180) 29/09/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) KVASAC d.o.o. za proizvodnju prehrambenih proizvoda  Prudnička 98, 10291 Prigorje 

Brdovečko, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7459 

(210) KS/R/ 2008/6944 

(180) 15/06/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH+Co.KG  Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karslsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3360 

(210) KS/R/ 2008/6946 

(180) 19/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Bugatti International S.A.  412F route d'Esch 1030 Luuxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6212 

(210) KS/R/ 2008/6947 

(180) 24/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1292 

(210) KS/R/ 2008/6954 

(180) 25/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Sandvik Mining and Construction   Oy Pihtisulunkatu 9, 3330 Tampere P.O.Box 100 

33311 Tampere, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7001 

(210) KS/R/ 2008/6955 

(180) 14/11/2027 

(220) 18/11/2008 
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(730) C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN  Calle 52 No. 47-42, Piso 15, 

Edificio Coltejer A.A. 1661, Medellin, CO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7506 

(210) KS/R/ 2008/6970 

(180) 08/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring GmbH,  Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg,, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3363 

(210) KS/R/ 2008/6997 

(180) 04/03/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe   Schottenring 30 1010 

Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1468 

(210) KS/R/ 2008/7011 

(180) 08/11/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) L'Oreal, Société Anonyme  14 rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6547 

(210) KS/R/ 2008/7022 

(180) 16/07/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company (Ohio corporation)  295 South Water Street, Suite 201 Kent, 

Ohio 44240, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3517 

(210) KS/R/ 2008/7028 

(180) 17/06/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) L’Oréal S.A.  14, rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1545 

(210) KS/R/ 2008/7050 

(180) 30/09/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Church & Dwight Co,. Inc. (a corporation of the State of Delaware)  500 Charles Ewing 

Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1543 

(210) KS/R/ 2008/7052 

(180) 21/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)   One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6550 

(210) KS/R/ 2008/7066 

(180) 15/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company (Ohio corporation)  2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga 

Falls, Ohio 44221, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1430 

(210) KS/R/ 2008/7084 

(180) 21/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Renold Public Limited Company  Trident 2, Trident Business Park, Styal Road, 

Wythenshawe, Manchester M22 5XB, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1390 

(210) KS/R/ 2008/7123 

(180) 24/04/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) LEO Pharma A/S  Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3550 

(210) KS/R/ 2008/7133 

(180) 09/10/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Educational Testing Service (New York not-for-profit corporation)  Rosedale Road 

Princeton, New Jersey 08541, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1491 

(210) KS/R/ 2008/7141 

(180) 25/05/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Sansui Acoustics Research Corporation (British Virgin Islands Corporation)  Vistra 

Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin 

Islands, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1639 

(210) KS/R/ 2008/7142 

(180) 15/10/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Mitsumi Electric Co., Ltd.  2-11-2 Tsurumaki, Tama-Shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7502 

(210) KS/R/ 2008/7241 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Google Inc.  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6554 

(210) KS/R/ 2008/7269 

(180) 25/06/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Hu-Friedy Mfg. Co., LLC  3232 North Rockwell St., Chicago, IL 60618, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6671 

(210) KS/R/ 2008/7432 

(180) 28/05/2027 

(220) 18/11/2008 
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(730) Alza Corporation  700 Eubanks Drive Vacaville, California 95688, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6566 

(210) KS/R/ 2008/7534 

(180) 25/06/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Hu-Friedy Mfg. Co., LLC  3232 North Rockwell St., Chicago, IL 60618, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1507 

(210) KS/R/ 2008/7535 

(180) 16/08/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Wizard Co., Inc.  6 Sylvan Way 

Parsippany, New Jersey 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1548 

(210) KS/R/ 2008/7538 

(180) 15/10/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Mitsumi Electric Co.,Ltd.  2-11-2 Tsurumaki, Tama–shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6570 

(210) KS/R/ 2008/7593 

(180) 08/08/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Palmers Textil Aktiengesellschaft  ARES Tower, Donau-City-Strasse 1, A-122O Vienna, 

AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6308 

(210) KS/R/ 2008/7635 

(180) 13/10/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED   LAURENCE POUNTNEY HILL, LONDON, 

EC4R 0HH, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7100 

(210) KS/R/ 2008/7639 

(180) 07/12/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC.  500 North Field Drive, 

Lake Forest, Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3735 

(210) KS/R/ 2008/7742 

(180) 15/12/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) ELI LILLY AND COMPANY  Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 46285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3736 

(210) KS/R/ 2008/7744 

(180) 05/09/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Eli Lilly and Company  Lilly Corporate Center, 46285 Indianapolis, Indiana, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1652 

(210) KS/R/ 2008/7757 

(180) 03/11/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED   364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1651 

(210) KS/R/ 2008/7758 

(180) 03/11/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED  364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6313 

(210) KS/R/ 2008/7781 

(180) 25/12/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) DOW AGROSCIENCES LLC  9330 ZIONSVILLE ROAD INDIANAPOLIS, INDIANA 

46268, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6261 

(210) KS/R/ 2008/7782 

(180) 31/10/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Dow Agrosciences LLC  9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6166 

(210) KS/R/ 2008/7792 

(180) 14/08/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Dow AgroSciences LLC  9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6584 

(210) KS/R/ 2008/7816 

(180) 20/08/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6604 

(210) KS/R/ 2008/7838 

(180) 04/12/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6614 

(210) KS/R/ 2008/7883 

(180) 02/05/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Karelia Tobacco Company Inc.  Athinon Street GR-241 00 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6616 

(210) KS/R/ 2008/7885 

(180) 25/06/2027 

(220) 19/11/2008 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

853 

 

(730) Karelia Tobacco Company Inc.  Athinon Street GR-241 00 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6496 

(210) KS/R/ 2008/7905 

(180) 10/08/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Karelia Tobacco Company Inc.  Athinon Street GR-241 00 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6499 

(210) KS/R/ 2008/7910 

(180) 10/08/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Karelia Tobacco Company Inc.  Athinon Street GR-241 00 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6502 

(210) KS/R/ 2008/7917 

(180) 23/07/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.) (CILAG Ltd)  Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6511 

(210) KS/R/ 2008/7926 

(180) 18/09/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6518 

(210) KS/R/ 2008/7935 

(180) 09/10/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8262 

(210) KS/M/ 2007/74 

(220) 31/12/2007 

(730) Westin Hotel Management, L.P. One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8264 

(210) KS/M/ 2007/76 

(220) 31/12/2007 

(730) Preferred Guest, Inc. One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8265 

(210) KS/M/ 2007/77 

(220) 31/12/2007 

(730) Preferred Guest, Inc. One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8266 

(210) KS/M/ 2007/78 

(220) 31/12/2007 

(730) Westin Hotel Management, L.P. One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8192 

(210) KS/M/ 2008/128 

(220) 18/02/2008 

(730) Patrón Spirits International AG      Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8193 

(210) KS/M/ 2008/129 

(220) 18/02/2008 

(730) Patrón Spirits International AG Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8194 

(210) KS/M/ 2008/130 

(220) 18/02/2008 

(730) Patrón Spirits International AG   Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8955 

(210) KS/M/ 2008/1986 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8960 

(210) KS/M/ 2008/2008 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8961 

(210) KS/M/ 2008/2009 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8962 

(210) KS/M/ 2008/2011 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8963 

(210) KS/M/ 2008/2012 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8964 

(210) KS/M/ 2008/2013 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8965 

(210) KS/M/ 2008/2014 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8966 

(210) KS/M/ 2008/2015 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8967 

(210) KS/M/ 2008/2016 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8971 

(210) KS/M/ 2008/2021 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9695 

(210) KS/M/ 2008/4215 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD ESPANA S.A. Avenida José Ortega y Gasset, 2015a Planta, Palacio 

de Ferias y Congresos de Málaga, 29006, Málaga, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10871 

(210) KS/M/ 2008/6925 

(220) 14/11/2008 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10362 

(210) KS/M/ 2008/7075 

(220) 14/11/2008 
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(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. VIALE MONZA 265, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10363 

(210) KS/M/ 2008/7076 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. VIALE MONZA 265, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10361 

(210) KS/M/ 2008/7077 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. VIALE MONZA 265, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11130 

(210) KS/M/ 2008/7521 

(220) 19/11/2008 

(730) Studio Moderna S.A. Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11131 

(210) KS/M/ 2008/7526 

(220) 18/09/2009 

(730) Studio Moderna S.A. Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11133 

(210) KS/M/ 2008/7529 

(220) 19/11/2008 

(730) Studio Moderna S.A. Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11137 

(210) KS/M/ 2008/7530 

(220) 19/11/2008 

(730) Studio Moderna S.A. Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano,  CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11349 

(210) KS/M/ 2008/7534 

(220) 19/11/2008 

(730) Studio Moderna S.A. Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11347 

(210) KS/M/ 2008/7536 

(220) 19/11/2008 

(730) Studio Moderna S.A. Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11609 

(210) KS/M/ 2009/8646 

(220) 16/04/2009 

(730) MoneyGram International, Inc. 2828 N.Harwood Street, 15th Floor, Dallas, Texas 75201, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12025 

(210) KS/M/ 2009/9459 

(220) 30/10/2009 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11601 

(210) KS/M/ 2009/9460 

(220) 30/10/2009 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12150 

(210) KS/M/ 2009/9461 

(220) 30/10/2009 

(730) Bata Brands SA Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12543 

(210) KS/M/ 2010/135 

(220) 19/02/2010 
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(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13385 

(210) KS/M/ 2011/172 

(220) 25/02/2011 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13384 

(210) KS/M/ 2011/173 

(220) 25/02/2011 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18231 

(210) KS/M/ 2012/1073 

(220) 25/10/2012 

(730) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD Agro Food Park 13 8200 Aarhus N, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14923 

(210) KS/M/ 2012/1074 

(220) 25/10/2012 

(730) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD Agro Food Park 13 8200 Aarhus N, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14616 

(210) KS/M/ 2012/1075 

(220) 25/10/2012 

(730) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD Agro Food Park 13 8200 Aarhus N, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18226 

(210) KS/M/ 2012/1076 
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(220) 25/10/2012 

(730) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD Agro Food Park 13 8200 Aarhus N, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18225 

(210) KS/M/ 2012/1077 

(220) 25/10/2012 

(730) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD Agro Food Park 13 8200 Aarhus N, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18234 

(210) KS/M/ 2012/1078 

(220) 25/10/2012 

(730) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD Agro Food Park 13 8200 Aarhus N, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14585 

(210) KS/M/ 2012/1079 

(220) 25/10/2012 

(730) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD Agro Food Park 13 8200 Aarhus N, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15615 

(210) KS/M/ 2013/518 

(220) 31/05/2013 

(730) CORPORACION HABANÓS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20334 

(210) KS/M/ 2015/195 

(220) 12/03/2015 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2016/1280 

(220) 07/10/2016 

(730) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC. 225 2nd Avenue, Waltham, Massachusetts 02451 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3743 

(210) KS/M/ 2017/63 

(220) 30/01/2017 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. 

 Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana 

, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3741 

(210) KS/M/ 2017/740 

(220) 13/06/2017 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3079 

(210) KS/M/ 2017/828 

(220) 05/07/2017 

(730) NAVY EUROPE LIMITED 7 D'Olier Street, Dublin 2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7226 

(210) KS/R/ 2008/10 

(220) 01/11/2008 

(730) Hallmark Cards PLC Dawson Lane Dudley Hill Bradford BD4 6HW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7211 

(210) KS/R/ 2008/126 

(220) 20/02/2008 

(730) SUNKIST GROWERS INC,. 27770 N. Entertainment Drive, Valencia, California, 91355, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3508 

(210) KS/R/ 2008/182 

(220) 28/02/2008 

(730) ESAB AKTIEBOLAG BOX 8004, 40277 GOTHENBURG, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 84 

(210) KS/R/ 2008/359 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2662 

(210) KS/R/ 2008/379 

(220) 21/04/2008 

(730) AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, 

Cambridge CB2 0AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27 

(210) KS/R/ 2008/439 

(220) 25/04/2008 

(730) General Re Corporation 120 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1725 

(210) KS/R/ 2008/584 

(220) 05/12/2008 

(730) Harris Corporation, (Delaware corporation) 1025 W. NASA Blvd. Melbourne, FL 32919, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5567 

(210) KS/R/ 2008/763 

(220) 30/05/2008 

(730) Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80809 München, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7026 

(210) KS/R/ 2008/913 

(220) 13/06/2008 

(730) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC., a Delaware corporation 350 

Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1757 

(210) KS/R/ 2008/955 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION  1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 238 

(210) KS/R/ 2008/993 

(220) 18/06/2008 

(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center, New York, New York 10007, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3316 

(210) KS/R/ 2008/1613 

(220) 29/08/2008 

(730) ITT Corporation 1133 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 415 

(210) KS/R/ 2008/1847 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1845 

(210) KS/R/ 2008/1937 

(220) 09/12/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 491 

(210) KS/R/ 2008/2528 

(220) 24/09/2008 
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(730) JIM BEAM BRANDS CO. 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, Illinois 

60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 916 

(210) KS/R/ 2008/3150 

(220) 10/10/2008 

(730) Riri SA  Via al Gas 3, 6850 Mendrisio, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4217 

(210) KS/R/ 2008/3205 

(220) 13/10/2008 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4496 

(210) KS/R/ 2008/3535 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illionis 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4541 

(210) KS/R/ 2008/3633 

(220) 15/10/2008 

(730) Revlon Consumer Products Corporation One New York Plaza, New York, NY 10004, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4719 

(210) KS/R/ 2008/3658 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo plc Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4834 

(210) KS/R/ 2008/4041 

(220) 15/10/2008 

(730) DHL OPERATIONS B.V. Terminalweg 36, AJ Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2362 

(210) KS/R/ 2008/4686 

(220) 16/10/2008 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5212 

(210) KS/R/ 2008/5556 

(220) 16/10/2008 

(730) DHL OPERATIONS B.V. Terminalweg 36, AJ Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5985 

(210) KS/R/ 2008/6759 

(220) 17/11/2008 

(730) LUKOIL Lubricants Europe GmbH Uferstrasse 8, 1220 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5986 

(210) KS/R/ 2008/6760 

(220) 17/11/2008 

(730) LUKOIL Lubricants Europe GmbH Uferstrasse 8, 1220 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3766 

(210) KS/R/ 2008/6791 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company 295 South Water Street, Suite 201 Kent, Ohio 44240, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6145 

(210) KS/R/ 2008/6915 

(220) 18/11/2008 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5925 

(210) KS/R/ 2008/6977 

(220) 18/11/2008 
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(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6221 

(210) KS/R/ 2008/6979 

(220) 18/11/2008 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6547 

(210) KS/R/ 2008/7022 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company (Ohio corporation) 2020 Front Street, Suite 301 Cuyahoga Falls, 

Ohio 44221, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3522 

(210) KS/R/ 2008/7062 

(220) 18/11/2008 

(730) Diamonds Foods, LLC (Delaware limited liability company) 1050 S. Diamond Street 

Stockton, California 95205, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6550 

(210) KS/R/ 2008/7066 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company (Ohio corporation) 295 South Water Street, Suite 201 Kent, 

Ohio 44240, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1430 

(210) KS/R/ 2008/7084 

(220) 18/11/2008 

(730) Renold Public Limited Company Trident 2, Trident Business Park, Styal Road, 

Wythenshawe, Manchester M22 5XB, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1491 

(210) KS/R/ 2008/7141 

(220) 18/11/2008 

(730) Sansui Acoustics Research Corporation (British Virgin Islands Corporation) Vistra 

Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin 

Islands, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1620 

(210) KS/R/ 2008/7421 

(220) 18/11/2008 

(730) Alza Corporation  700 Eubanks Drive Vacaville, California 95688, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6671 

(210) KS/R/ 2008/7432 

(220) 18/11/2008 

(730) Alza Corporation 700 Eubanks Drive Vacaville, California 95688, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5516 

(210) KS/R/ 2008/7594 

(220) 19/11/2008 

(730) Veldhoven Clothing Holding AG Zählerweg 4 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6435 

(210) KS/R/ 2008/7688 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd) Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6377 

(210) KS/R/ 2008/7704 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd) Hochstrasse  201 CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6380 

(210) KS/R/ 2008/7707 

(220) 19/11/2008 
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(730) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd) Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1652 

(210) KS/R/ 2008/7757 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED  364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1652 

(210) KS/R/ 2008/7757 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI RECORDS LIMITED  27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1651 

(210) KS/R/ 2008/7758 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED 364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1651 

(210) KS/R/ 2008/7758 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI RECORDS LIMITED  27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6686 

(210) KS/R/ 2008/7834 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A), (CILAG LTD) Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, SZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6502 

(210) KS/R/ 2008/7917 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.) (CILAG Ltd) Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6508 

(210) KS/R/ 2008/7923 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.) (CILAG Ltd) Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 15675 

(210) KS/M/ 2008/3235 

(220) 03/08/2012 

(730) Sanofi S.p.A. Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9358 

(210) KS/M/ 2008/3506 

(220) 15/10/2006 

(730) Danisco France 22, rue Brunel, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9365 

(210) KS/M/ 2008/3527 

(220) 15/10/2008 

(730) PB SWISS TOOLS AG Bahnhofstrasse 24 3457 Wasen im Emmental , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18439 

(210) KS/M/ 2008/4421 

(220) 16/10/2008 

(730) AUCHAN HOLDING 40, avenue de Flandre F-59170 CROIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18441 

(210) KS/M/ 2008/4424 

(220) 16/10/2008 

(730) AUCHAN HOLDING 40, avenue de Flandre F-59170 CROIX, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2008/4611 

(220) 16/10/2008 

(730) ROCKWOOL Operations GmbH & Co.KG. Rockwool Straße 37-41, 45966 

Gladbeck, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9586 

(210) KS/M/ 2008/4668 

(220) 16/10/2008 

(730) Seqirus S.R.L. Via Fiorentina 1, Siena (SI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9886 

(210) KS/M/ 2008/5649 

(220) 16/10/2008 

(730) "KERAMAG" Keramische Werke GmbH Kreuzerkamp 11, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10846 

(210) KS/M/ 2008/7932 

(220) 05/12/2008 

(730) Elizabeth Arden International, SARL 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10845 

(210) KS/M/ 2008/7933 

(220) 05/12/2008 

(730) Elizabeth Arden International, Sarl 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10842 

(210) KS/M/ 2008/7934 

(220) 05/12/2008 

(730) Elizabeth Arden International, Sarl 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15420 

(210) KS/M/ 2008/7986 

(220) 10/12/2008 

(730) BASF WOLMAN GMBH Dr.-Wolman-Straße 31-33, Sinzheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18476 

(210) KS/M/ 2008/8042 

(220) 16/12/2008 

(730) BASF WOLMAN GMBH Dr.-Wolman-Straße 31-33, 76547 Sinzheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13005 

(210) KS/M/ 2010/883 

(220) 23/09/2010 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13808 

(210) KS/M/ 2010/1157 

(220) 08/12/2010 

(730) AUCHAN HOLDING 40, avenue de Flandre, 59170 Croix, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 13383 

(210) KS/M/ 2011/174 

(220) 25/02/2011 

(730) CORPORACION HABANÓS S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17781 

(210) KS/M/ 2013/796 

(220) 12/08/2013 

(730) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18608 

(210) KS/M/ 2013/1199 

(220) 13/12/2013 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18060 

(210) KS/M/ 2014/41 

(220) 28/01/2014 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18061 

(210) KS/M/ 2014/42 

(220) 28/01/2014 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19528 

(210) KS/M/ 2015/444 

(220) 02/06/2015 

(730) FLO MAǦAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19313 

(210) KS/M/ 2015/446 

(220) 02/06/2015 

(730) FLO MAǦAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20061 

(210) KS/M/ 2015/1094 

(220) 22/10/2015 

(730) JTI Parsian 3 Km Before Soltanieh Junction, Abhar-Zanjan Transit Road, 

4555138947 Zanjan, IR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21631 

(210) KS/M/ 2015/1095 

(220) 22/10/2015 

(730) JTI Parsian 3 Km Before Soltanieh Junction, Abhar-Zanjan Transit Road, 

4555138947 Zanjan, IR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20062 

(210) KS/M/ 2015/1096 

(220) 22/10/2015 

(730) JTI Parsian 3 Km Before Soltanieh Junction, Abhar-Zanjan Transit Road, 455138947 

Zanjan, IR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20582 

(210) KS/M/ 2016/5 

(220) 06/01/2016 

(730) Snap Inc. a Delaware corporation 63 Market Street Venice California 90291 

, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20577 

(210) KS/M/ 2016/6 

(220) 06/01/2016 

(730) Snap, Inc. a Delaware corporation 63 Market Street Venice California 90291 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20618 

(210) KS/M/ 2016/388 

(220) 15/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20639 

(210) KS/M/ 2016/389 

(220) 15/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20643 

(210) KS/M/ 2016/390 

(220) 15/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20644 

(210) KS/M/ 2016/391 

(220) 15/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20645 

(210) KS/M/ 2016/392 
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(220) 15/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20646 

(210) KS/M/ 2016/393 

(220) 15/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20648 

(210) KS/M/ 2016/394 

(220) 15/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20805 

(210) KS/M/ 2016/433 

(220) 24/03/2016 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana 

, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20789 

(210) KS/M/ 2016/434 

(220) 24/03/2016 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana 

, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20811 

(210) KS/M/ 2016/444 

(220) 30/03/2016 
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(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20809 

(210) KS/M/ 2016/445 

(220) 30/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20807 

(210) KS/M/ 2016/446 

(220) 30/03/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20742 

(210) KS/M/ 2016/560 

(220) 19/04/2016 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21479 

(210) KS/M/ 2016/762 

(220) 07/06/2016 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana 

, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21480 

(210) KS/M/ 2016/763 

(220) 07/06/2016 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana 

, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/845 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/846 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/847 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/848 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/849 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2016/850 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/851 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/852 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/853 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar ,İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/854 

(220) 22/06/2016 

(730) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2016/855 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/856 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/857 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/858 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/859 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

 

 Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2016/860 

(220) 22/06/2016 

(730) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez Mahallesi, 

Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3744 

(210) KS/M/ 2017/64 

(220) 30/01/2017 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana 

, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6147 

(210) KS/M/ 2017/741 

(220) 13/06/2017 

(730) CORPORACIÓN  HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y, Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2515 

(210) KS/R/ 2008/207 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put b.b., 26300 

VRŠAC, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2015 

(210) KS/R/ 2008/249 

(220) 17/03/2008 

(730) AMADA HOLDINGS CO., LTD 200 Ishida, Isehara-shi, Kanagawa-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1711 

(210) KS/R/ 2008/345 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev Str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 71 

(210) KS/R/ 2008/346 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 75 

(210) KS/R/ 2008/347 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 72 

(210) KS/R/ 2008/348 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 74 

(210) KS/R/ 2008/349 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 73 

(210) KS/R/ 2008/350 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestco BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 76 

(210) KS/R/ 2008/351 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 77 

(210) KS/R/ 2008/352 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 78 

(210) KS/R/ 2008/353 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia,, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 79 

(210) KS/R/ 2008/354 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 80 

(210) KS/R/ 2008/355 

(220) 18/04/2008 
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(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 81 

(210) KS/R/ 2008/356 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 82 

(210) KS/R/ 2008/357 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 83 

(210) KS/R/ 2008/358 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 85 

(210) KS/R/ 2008/360 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 86 

(210) KS/R/ 2008/361 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 87 

(210) KS/R/ 2008/362 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 88 

(210) KS/R/ 2008/363 

(220) 18/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 125 

(210) KS/R/ 2008/444 

(220) 29/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 126 

(210) KS/R/ 2008/445 

(220) 29/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 127 

(210) KS/R/ 2008/446 

(220) 29/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 62, Graf Ignatiev str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 228 

(210) KS/R/ 2008/717 

(220) 28/05/2008 

(730) Aktsinoerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev Str. 1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5697 

(210) KS/R/ 2008/1181 

(220) 18/07/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 444 

(210) KS/R/ 2008/2300 

(220) 22/09/2008 

(730) BELUPO, lijekovi i kozmetika, d.d. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3824 

(210) KS/R/ 2008/2442 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care Holdings LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 

07981, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3825 

(210) KS/R/ 2008/2443 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care Holdings LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 

07981, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3845 

(210) KS/R/ 2008/2445 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care Holdings LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 

07981, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3827 

(210) KS/R/ 2008/2447 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care Holdings LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 

07981, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3834 

(210) KS/R/ 2008/2455 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care Holdings LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 

07981, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4565 

(210) KS/R/ 2008/3660 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken Inernational Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4633 

(210) KS/R/ 2008/3664 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4634 

(210) KS/R/ 2008/3665 

(220) 15/10/2008 
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(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4635 

(210) KS/R/ 2008/3666 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4636 

(210) KS/R/ 2008/3669 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4596 

(210) KS/R/ 2008/3755 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4597 

(210) KS/R/ 2008/3756 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 749 

(210) KS/R/ 2008/3759 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4602 

(210) KS/R/ 2008/3765 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2089 

(210) KS/R/ 2008/3864 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, P.O.Box 17, DK-1001 

Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2338 

(210) KS/R/ 2008/4713 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2339 

(210) KS/R/ 2008/4714 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch., Ltd. 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2340 

(210) KS/R/ 2008/4715 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1117 

(210) KS/R/ 2008/4724 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1118 

(210) KS/R/ 2008/4725 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi- tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2345 

(210) KS/R/ 2008/4726 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1077 

(210) KS/R/ 2008/4732 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.  1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7106 

(210) KS/R/ 2008/6426 

(220) 17/11/2008 

(730) F.lli Galli, Camis & Stock AG  c/o Domanda Verwaltungs GmbH Baarerstrasse 43 

6302 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5880 

(210) KS/R/ 2008/6463 

(220) 17/11/2008 

(730) BPB Limited Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry, CV3 2TT, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5882 

(210) KS/R/ 2008/6466 

(220) 17/11/2008 

(730) Saint-Gobain Construction Products UK Limited Saint-Gobain House, Binley 

Business Park, Coventry, CV3 2TT, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6191 

(210) KS/R/ 2008/6710 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool EMEA S.p.A. Via C. Pisacane 1, Pero (MI) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3363 

(210) KS/R/ 2008/6997 

(220) 18/11/2008 

(730) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe  Schottenring 30 

1010 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3363 

(210) KS/R/ 2008/6997 

(220) 18/11/2008 

(730) VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische AG  Schottenring 30 1010 

Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5996 

(210) KS/R/ 2008/7009 

(220) 18/10/2008 

(730) OLMA, proizvodnja maziv, d.o.o. Poljska pot 2, pp 2716, 1001 Ljubljana, SL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3522 

(210) KS/R/ 2008/7062 

(220) 18/11/2008 

(730) Diamonds Foods, LLC (Delaware limited liability company) 13515 Ballantyne 

Corporation PI Charlotte, NC 28277, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1392 

(210) KS/R/ 2008/7127 

(220) 18/11/2008 

(730) OLMA, proizvodnja maziv, d.o.o. Poljska pot 2, pp 2716, 1001 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1379 

(210) KS/R/ 2008/7130 

(220) 18/11/2008 

(730) OLMA, proizvodnjih maziv, d.o.o. Poljska pot 2, pp 2716, 1001 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1499 

(210) KS/R/ 2008/7243 

(220) 18/11/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1604 

(210) KS/R/ 2008/7264 

(220) 18/11/2008 

(730) OLMA, proizvodnjih maziv, d.o.o. Poljska pot 2, pp 2716 1001, Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1552 

(210) KS/R/ 2008/7271 

(220) 18/11/2008 

(730) OLMA, proizvodnja maziv, d.o.o. Poljska pot 2, pp 2716, 1001 Ljubljana, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1513 

(210) KS/R/ 2008/7555 

(220) 18/11/2008 

(730) OLMA, proizvodnja maziv, d.o.o. Poljska pot 2, pp 2716, 1001 Ljubljana, SL 

_____________________________________________________________________ 

(111) 8142 

(210) KS/M/ 2008/251 

(220) 01/04/2008 

(730) Noxell Corporation 11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 21030-2098, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8370 

(210) KS/M/ 2008/597 

(220) 08/05/2008 

(730) KONDITORI MALENČIČ d.o.o. Kikinda Nikole Tesle 5, 23300 Kikinda, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8866 

(210) KS/M/ 2008/676 

(220) 27/05/2008 

(730) Calzedonia S.p.A. Via Portici Umberto I, n 5. Malcesine, VR 37018, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17978 

(210) KS/M/ 2008/678 

(220) 27/05/2008 

(730) Calzedonia S.p.A. Via Portici Umberto I, n 5. Malcesine, VR 37018, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10512 

(210) KS/M/ 2008/2095 

(220) 10/09/2008 

(730) Sanofi-Aventis S.p.A. Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15926 

(210) KS/M/ 2008/2849 

(220) 27/07/2012 

(730) Sanofi-Aventis S.p.A. Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15824 

(210) KS/M/ 2008/2889 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis S.p.A. Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15825 

(210) KS/M/ 2008/2890 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis S.p.A. Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16681 

(210) KS/M/ 2008/3263 

(220) 03/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis S.p.A. Viale Luigi Bodio 37 B, 20158 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16024 

(210) KS/M/ 2008/3395 

(220) 08/08/2012 

(730) SCA Hygiene Products AB SE-405 03 Göteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9695 

(210) KS/M/ 2008/4215 

(220) 16/10/2008 

(730) Bodega Las Copas, S.L. Manuel Maria González, 12, Jerez de la Frontera, Cádiz, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15950 

(210) KS/M/ 2008/4367 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 12, Cours 

Sablon 63000 CLERMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17591 

(210) KS/M/ 2008/4368 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 12, Cours 

Sablon 63000 CLERMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17590 

(210) KS/M/ 2008/4370 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN 12, Cours 

Sablon 63000 CLERMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/4611 

(220) 16/10/2008 

(730) DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co.KG. Rockwool Straße 37-41, 45966 

Gladbeck, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9529 

(210) KS/M/ 2008/4721 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9530 

(210) KS/M/ 2008/4722 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9531 

(210) KS/M/ 2008/4723 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9532 

(210) KS/M/ 2008/4729 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9643 

(210) KS/M/ 2008/4957 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN 12, Cours 

Sablon 63000 CELRMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17859 

(210) KS/M/ 2008/5208 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17861 

(210) KS/M/ 2008/5210 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17863 

(210) KS/M/ 2008/5214 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17388 

(210) KS/M/ 2008/5222 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15835 

(210) KS/M/ 2008/5249 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9886 

(210) KS/M/ 2008/5649 

(220) 16/10/2008 

(730) KERAMAG Service GmbH & Co. KG. Theuerbachstrasse 1, 88630 Pfullendorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10639 

(210) KS/M/ 2008/6434 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10283 

(210) KS/M/ 2008/6733 

(220) 07/11/2008 

(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10368 

(210) KS/M/ 2008/7049 

(220) 14/11/2008 

(730) STIERLEN GmbH Lochfeldstr. 30, D-76437 Rastatt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10369 

(210) KS/M/ 2008/7050 

(220) 14/11/2008 

(730) STIERLEN GmbH Lochfeldstr. 30, D-76437 Rastatt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11319 

(210) KS/M/ 2008/7673 

(220) 01/12/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

898 

 

 

(111) 11300 

(210) KS/M/ 2008/7675 

(220) 01/12/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/7942 

(220) 10/12/2008 

(730) GIP Development 2-4. rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18452 

(210) KS/M/ 2008/7945 

(220) 10/12/2008 

(730) GIP Development 2-4, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11160 

(210) KS/M/ 2008/8012 

(220) 19/11/2008 

(730) Niteo Products, LLC 300 Crescent Court, Suite 550 Dallas, TX 75201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10759 

(210) KS/M/ 2009/8350 

(220) 04/02/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered office is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11332 

(210) KS/M/ 2009/8413 

(220) 19/02/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered office is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11071 

(210) KS/M/ 2009/8490 

(220) 06/03/2009 

(730) Elopak AS P.O. Box 24, 3431 Spikkestad, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12427 

(210) KS/M/ 2009/8953 

(220) 02/07/2009 

(730) BioMarin Pharmaceutical Inc. (Delaware Corporation) 105 Digital Drive Novato, 

California 94949, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11720 

(210) KS/M/ 2009/8970 

(220) 07/07/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered office is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11539 

(210) KS/M/ 2009/9017 

(220) 13/07/2009 

(730) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11532 

(210) KS/M/ 2009/9069 

(220) 04/08/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered oggice is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11599 

(210) KS/M/ 2009/9224 

(220) 31/08/2009 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11545 

(210) KS/M/ 2009/9225 

(220) 31/08/2009 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11547 

(210) KS/M/ 2009/9226 

(220) 31/08/2009 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11504 

(210) KS/M/ 2009/9470 

(220) 04/11/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered office is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12198 

(210) KS/M/ 2009/9512 

(220) 17/11/2009 

(730) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12585 

(210) KS/M/ 2010/420 

(220) 06/05/2010 

(730) Raiffeisen Bank International AG  Am Stadtpark, 9 A-1030 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12663 

(210) KS/M/ 2010/421 

(220) 06/05/2010 

(730) Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 WIEN, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18519 

(210) KS/M/ 2010/1049 

(220) 11/11/2010 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered office is at Point, 29 Market Street, Maindenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14604 

(210) KS/M/ 2010/1186 

(220) 17/12/2010 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered office is at Point, 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13956 

(210) KS/M/ 2010/1202 

(220) 22/12/2010 

(730) Raiffeisen Bank International AG  Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13958 

(210) KS/M/ 2010/1203 

(220) 22/12/2010 

(730) Raffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13961 

(210) KS/M/ 2010/1204 

(220) 22/12/2010 

(730) Raiffeisen Bank International AG Am Stadpark 9, A-1030 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17654 

(210) KS/M/ 2011/208 

(220) 09/03/2011 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 

Wales, whose registered office is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 

8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13203 

(210) KS/M/ 2011/350 

(220) 08/04/2011 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13733 

(210) KS/M/ 2011/483 

(220) 13/05/2011 

(730) MSBH B.V. Hoofdveste 10 3992 DG HOUTEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13732 

(210) KS/M/ 2011/484 

(220) 13/05/2011 

(730) MSBH B.V. Hoofdveste 10 3992 DG HOUTEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13410 

(210) KS/M/ 2011/541 

(220) 20/05/2011 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13348 

(210) KS/M/ 2011/794 

(220) 26/07/2011 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13487 

(210) KS/M/ 2011/806 

(220) 28/07/2011 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13441 

(210) KS/M/ 2011/812 

(220) 29/07/2011 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14119 

(210) KS/M/ 2011/994 

(220) 22/09/2011 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13491 

(210) KS/M/ 2011/1045 

(220) 03/10/2011 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14209 

(210) KS/M/ 2011/1048 

(220) 04/10/2011 

(730) Bunge Zrt. Vaci ùt 33 2nd floor 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17534 

(210) KS/M/ 2011/1127 

(220) 03/11/2011 

(730) Elizabeth Arden International SARL 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14044 

(210) KS/M/ 2012/107 

(220) 08/02/2012 

(730) Bunge Zrt. Váci út 33, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14075 

(210) KS/M/ 2012/367 
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(220) 06/04/2012 

(730) Pentair Technical Solutions UK Limited Rutherford Road 3, Stephenson Industrial 

Estate, Washington, Tyne And Wear, NE37 3HX, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13991 

(210) KS/M/ 2012/865 

(220) 21/08/2012 

(730) Bunge Zrt. Váci út, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14021 

(210) KS/M/ 2012/1060 

(220) 23/10/2012 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue la Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18231 

(210) KS/M/ 2012/1073 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14923 

(210) KS/M/ 2012/1074 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14616 

(210) KS/M/ 2012/1075 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18226 

(210) KS/M/ 2012/1076 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

905 

 

 

(111) 18225 

(210) KS/M/ 2012/1077 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18234 

(210) KS/M/ 2012/1078 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14585 

(210) KS/M/ 2012/1079 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2012/1097 

(220) 15/10/2008 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15075 

(210) KS/M/ 2012/1187 

(220) 22/11/2012 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15073 

(210) KS/M/ 2012/1188 

(220) 22/11/2012 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14955 

(210) KS/M/ 2012/1248 

(220) 04/12/2012 
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(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16475 

(210) KS/M/ 2013/347 

(220) 04/04/2013 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17015 

(210) KS/M/ 2013/478 

(220) 15/05/2013 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15661 

(210) KS/M/ 2013/538 

(220) 11/06/2013 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17781 

(210) KS/M/ 2013/796 

(220) 12/08/2013 

(730) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16625 

(210) KS/M/ 2013/831 

(220) 21/08/2013 

(730) BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH Hegenheimermattweg 127, Allschwil, 

4123 , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17905 

(210) KS/M/ 2013/1019 

(220) 23/10/2013 

(730) ANGEN BİLİŞİM SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Esentepe 

Mahallesi, Zincirlidere Caddesi No:86/A, Esentepe, Şişli, İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

907 

 

 
 

(111) 17924 

(210) KS/M/ 2013/1061 

(220) 07/11/2013 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54, rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17923 

(210) KS/M/ 2013/1062 

(220) 08/11/2013 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17919 

(210) KS/M/ 2013/1096 

(220) 15/11/2013 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18625 

(210) KS/M/ 2013/1247 

(220) 30/12/2013 

(730) Energizer Brands, LLC 533 Maryville University Drive St. Louis Missouri 63141, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2013/1248 

(220) 30/12/2013 

(730) Energizer Brands, LLC 533 Maryville University Drive St. Louis Missouri 63141, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18272 

(210) KS/M/ 2014/150 

(220) 28/02/2014 

(730) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD HEGENHEIMERMATTWEG 91, 4123 

ALLSCHWIL, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18829 

(210) KS/M/ 2014/424 

(220) 07/05/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19005 

(210) KS/M/ 2014/587 

(220) 13/06/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19002 

(210) KS/M/ 2014/614 

(220) 30/06/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54, rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20145 

(210) KS/M/ 2014/729 

(220) 21/07/2014 

(730) Yahoo Holdings, Inc. 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089 

, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20148 

(210) KS/M/ 2014/730 

(220) 21/07/2014 

(730) Yahoo Holdings, Inc. 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20134 

(210) KS/M/ 2014/732 

(220) 21/07/2014 

(730) Yahoo Holdings, Inc. 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20180 

(210) KS/M/ 2014/743 

(220) 23/07/2014 
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(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris 

, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21517 

(210) KS/M/ 2014/1032 

(220) 03/11/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21504 

(210) KS/M/ 2014/1033 

(220) 03/11/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21654 

(210) KS/M/ 2014/1045 

(220) 04/11/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18903 

(210) KS/M/ 2014/1112 

(220) 21/11/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18879 

(210) KS/M/ 2014/1235 

(220) 18/12/2014 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19696 

(210) KS/M/ 2015/45 

(220) 26/01/2015 

(730) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. LTD. 80 raffles Place #50-01UOB 

Plaza 1 048624, SG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19697 

(210) KS/M/ 2015/46 

(220) 26/01/2015 

(730) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. LTD. 80 raffles Place #50-01UOB 

Plaza 1 048264, SG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19738 

(210) KS/M/ 2015/274 

(220) 08/04/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris 

, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19725 

(210) KS/M/ 2015/281 

(220) 10/04/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris 

, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/402 

(220) 20/05/2015 

(730) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED 628, MINGSHENG 

ROAD, SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19642 

(210) KS/M/ 2015/403 

(220) 20/05/2015 

(730) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED 628, MINGSHENG 

ROAD, SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19305 

(210) KS/M/ 2015/434 

(220) 29/05/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19306 

(210) KS/M/ 2015/435 

(220) 29/05/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19223 

(210) KS/M/ 2015/611 

(220) 07/07/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54, rue la Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19285 

(210) KS/M/ 2015/612 

(220) 07/07/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue la Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19304 

(210) KS/M/ 2015/618 

(220) 08/07/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue la Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19590 

(210) KS/M/ 2015/747 

(220) 11/08/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue la Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19463 

(210) KS/M/ 2015/766 

(220) 14/08/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19468 

(210) KS/M/ 2015/767 

(220) 14/08/2015 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue  La Boétie 75008 Paris, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19851 

(210) KS/M/ 2015/981 

(220) 09/10/2015 

(730) BELRON INTERNATIONAL LIMITED Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19864 

(210) KS/M/ 2015/982 

(220) 09/10/2015 

(730) BELRON INTERNATIONAL LIMITED Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19866 

(210) KS/M/ 2015/984 

(220) 09/10/2015 

(730) BELRON INTERNATIONAL LIMITED Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19852 

(210) KS/M/ 2015/985 

(220) 09/10/2015 

(730) BELRON INTERNATIONAL LIMITED Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20124 

(210) KS/M/ 2015/1074 

(220) 15/10/2015 

(730) Pfizer PFE UK Limited Ramsgate Road Sandwich Kent, United Kingdom CT13 9NJ, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20124 

(210) KS/M/ 2015/1074 

(220) 15/10/2015 

(730) Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent, CT13 9NJ, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19827 

(210) KS/M/ 2015/1124 

(220) 29/10/2015 

(730) BELRON INTERNATIONAL LIMITED Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20484 

(210) KS/M/ 2016/217 

(220) 05/02/2016 

(730) LSC COMMUNICATIONS US, LLC 35 W. Wacker Drive, 60601 Chicago Illinois 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/339 

(220) 03/03/2016 

(730) Company D2i (Dupire Invicta Industrie) rue des Manises, 08440 Vivier au Court 

, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/339 

(220) 03/03/2016 

(730) INVICTA GROUP  Zone Industrielle Lieu-Dit La Gravette 08350 Donchery, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/341 

(220) 03/03/2016 

(730) Siemens Healthcare GmbH Henkestr. 137, 91052 Erlangen 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20942 

(210) KS/M/ 2016/569 

(220) 21/04/2016 

(730) TRULY OPTO ELECTRONICS LIMITED 13th Floor, Chung Shun Knitting Centre, 

1-3 Wing Yip Street, Kwai Chung, New Territories, HK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21705 

(210) KS/M/ 2016/601 

(220) 28/04/2016 

(730) Aenova IP GmbH Temmlerstrasse 2, 35039 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/869 

(220) 22/06/2016 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/870 

(220) 22/06/2016 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20907 

(210) KS/M/ 2016/871 

(220) 22/06/2016 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14, 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20908 

(210) KS/M/ 2016/872 

(220) 22/06/2016 

(730) Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 Viby J 

, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21575 

(210) KS/M/ 2016/1185 

(220) 15/09/2016 

(730) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED 628, MINGSHENG 

ROAD, SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21578 

(210) KS/M/ 2016/1186 

(220) 15/09/2016 

(730) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED 628, MINGSHENG 

ROAD, SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21496 

(210) KS/M/ 2017/404 

(220) 03/04/2017 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21495 

(210) KS/M/ 2017/405 

(220) 03/04/2017 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3079 

(210) KS/M/ 2017/828 

(220) 05/07/2017 

(730) MANIFATTURA RIESE S.P.A. Visa S.Lodovico 6, Rio Saliceto (Reggio Emilia), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5597 

(210) KS/M/ 2017/1125 

(220) 18/09/2017 

(730) European Refreshments 

 Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 157 

(210) KS/M/ 2017/1127 

(220) 18/09/2017 

(730) European Refreshments 

 Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr.65 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

916 

 

 

(111) 2662 

(210) KS/R/ 2008/379 

(220) 21/04/2008 

(730) Pfizer Ireland Pharmaceuticals Operations Support Group Ringaskiddy Co. Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2681 

(210) KS/R/ 2008/505 

(220) 07/05/2008 

(730) Noxell Corporation 11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 21030-2098, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2755 

(210) KS/R/ 2008/710 

(220) 28/05/2008 

(730) Spectrum Brands Europe GmbH Otto-Volger-Straße 7C, 65843 Sulzbach (Taunus), 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2755 

(210) KS/R/ 2008/710 

(220) 28/05/2008 

(730) IAMS Europe B.V. Vosmatenweg 4, 4472 PB Coevorden, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2900 

(210) KS/R/ 2008/785 

(220) 03/06/2008 

(730) IAMS Europe B.V. Vosmatenweg 4, 4472 PB Coevorden, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2900 

(210) KS/R/ 2008/785 

(220) 03/06/2008 

(730) Spectrum Brands Europe GmbH Otto-Volger-Straße 7C, 65843 Sulzbach (Taunus), 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2901 

(210) KS/R/ 2008/786 
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(220) 03/06/2008 

(730) Elizabeth Arden International SARL 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2902 

(210) KS/R/ 2008/787 

(220) 03/06/2008 

(730) Elizabeth Arden International SARL 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2903 

(210) KS/R/ 2008/788 

(220) 03/06/2008 

(730) Elizabeth Arden International SARL 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2904 

(210) KS/R/ 2008/789 

(220) 03/06/2008 

(730) Elizabeth Arden International SARL 28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2907 

(210) KS/R/ 2008/793 

(220) 03/06/2008 

(730) IAMS Europe B.V. Vosmatenweg 4, 4472 PB Coevorden, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2907 

(210) KS/R/ 2008/793 

(220) 03/06/2008 

(730) Spectrum brands Europe GmbH Otto-volger-Straße 7C, 65843 Sulzbach (Taunus), 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2909 

(210) KS/R/ 2008/795 
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(220) 03/06/2008 

(730) Spectrum Brands Europe GmbH Otto-Volger-Straße 7C, 65843 Sulzbach (Taunus), 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2909 

(210) KS/R/ 2008/795 

(220) 03/06/2008 

(730) IAMS Europe B.V. Vosmatenweg 4, 4472 PB Coevorden, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5592 

(210) KS/R/ 2008/890 

(220) 13/06/2008 

(730) European Refreshments Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5595 

(210) KS/R/ 2008/894 

(220) 13/06/2008 

(730) European Refreshments Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5598 

(210) KS/R/ 2008/896 

(220) 13/06/2008 

(730) European Refreshments Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5618 

(210) KS/R/ 2008/916 

(220) 13/06/2008 

(730) European Refreshments Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5629 

(210) KS/R/ 2008/989 

(220) 17/06/2008 

(730) European Refreshments Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5698 

(210) KS/R/ 2008/1335 

(220) 14/08/2008 

(730) Bukkyo Dendo Kyokai 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3316 

(210) KS/R/ 2008/1613 

(220) 29/08/2008 

(730) ITT Manufacturing Enterprises LLC 1105 North Market Street, Wilmington, 

Delaware 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3824 

(210) KS/R/ 2008/2442 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3825 

(210) KS/R/ 2008/2443 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3845 

(210) KS/R/ 2008/2445 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3827 

(210) KS/R/ 2008/2447 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3834 

(210) KS/R/ 2008/2455 

(220) 23/09/2008 
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(730) Bayer Consumer Care AG Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3838 

(210) KS/R/ 2008/2459 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7365 

(210) KS/R/ 2008/2681 

(220) 26/09/2008 

(730) SCA Tissue France 151-161, boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4834 

(210) KS/R/ 2008/4041 

(220) 15/10/2008 

(730) DHL Aviation (Netherlands) B.V. Terminalweg 36, AJ Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4834 

(210) KS/R/ 2008/4041 

(220) 15/10/2008 

(730) DHL Aviation (Netherlands) B.V. Terminalweg 36, AJ Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2122 

(210) KS/R/ 2008/4310 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1077 

(210) KS/R/ 2008/4732 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.  1-12, 6-

chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6755 

(210) KS/R/ 2008/5062 

(220) 16/10/2008 

(730) Robert Bosch Power Tools GmbH Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-

Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6716 

(210) KS/R/ 2008/5073 

(220) 16/10/2008 

(730) GIP Development 2-4, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6718 

(210) KS/R/ 2008/5079 

(220) 16/10/2008 

(730) GIP Development 2-4, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6695 

(210) KS/R/ 2008/5086 

(220) 16/10/2008 

(730) GIP Development 2-4, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange 

, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7267 

(210) KS/R/ 2008/5146 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5102 

(210) KS/R/ 2008/5350 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5212 

(210) KS/R/ 2008/5556 
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(220) 16/10/2008 

(730) DHL Iinternational GmbH Charles-de-Gaulle-Str.20, 53113 Bonn, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5212 

(210) KS/R/ 2008/5556 

(220) 16/10/2008 

(730) DHL Aviation (Netherlands) B.V. Terminalweg 36, AJ Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1137 

(210) KS/R/ 2008/5934 

(220) 31/10/2008 

(730) LABORATOIRES ETHYPHARM 179 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2869 

(210) KS/R/ 2008/5973 

(220) 15/09/2008 

(730) Elopak AS P.O. Box 24, 3431 Spikkestad, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2870 

(210) KS/R/ 2008/5974 

(220) 11/05/2008 

(730) Elopak AS P.O. Box 24, 3431 Spikkestad, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6191 

(210) KS/R/ 2008/6710 

(220) 17/11/2008 

(730) Indesit Company S.p.A. Viale A. Merloni 47, Fabriano (AN) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5996 

(210) KS/R/ 2008/7009 

(220) 18/10/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o. Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1545 

(210) KS/R/ 2008/7050 

(220) 18/11/2008 

(730) Church & Dwight Co,. Inc. (a corporation of the State of Delaware) 500 Charles 

Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3522 

(210) KS/R/ 2008/7062 

(220) 18/11/2008 

(730) Shark Acquisition Sub II, LLC (Delaware limited liability company) 13515 

Ballantyne Corporation PI Charlotte, NC 28277, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1392 

(210) KS/R/ 2008/7127 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o. Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1379 

(210) KS/R/ 2008/7130 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o. Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1604 

(210) KS/R/ 2008/7264 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.o Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6554 

(210) KS/R/ 2008/7269 

(220) 18/11/2008 

(730) Hu-Friedy Mfg. Co., LLC 3232 North Rockwell St., Chicago, IL 60618, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1552 

(210) KS/R/ 2008/7271 
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(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o. Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6566 

(210) KS/R/ 2008/7534 

(220) 18/11/2008 

(730) Hu-Friedy Mfg. Co., LLC 3232 North Rockwell St., Chicago, Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1513 

(210) KS/R/ 2008/7555 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o. Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5516 

(210) KS/R/ 2008/7594 

(220) 19/11/2008 

(730) Olsen Holding GmbH Friesenweg 4, Haus 20, 22763 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1652 

(210) KS/R/ 2008/7757 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED  27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1651 

(210) KS/R/ 2008/7758 

(220) 19/11/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED 27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5501 

(210) KS/R/ 2008/7766 

(220) 19/11/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) 6001  

Bollinger Canyon Road San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5507 

(210) KS/R/ 2008/7771 

(220) 19/11/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) 6001 

Bollinger Canyon Road San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5509 

(210) KS/R/ 2008/7773 

(220) 19/11/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) 6001 

Bollinger Canyon Road San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 


